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Vergiler 

Üzerinde 
Türk maliyesi; re11mın, 

Habeş İmparatoru T ayare İle Dün 
Almanyanın K u v ve ti Desye Cephesine Hareket Etti . 

Fransa ve Almanya 

yurdu koruyan ve ilerleten 
çok duygulu bir manivelası · 

dır. Bu manivela; ulusal 
fartların her değişmesinde 

kendıne yeni bir istinad no 
ktası bulınuı ve göreceği 

iıe göre yeni ölçüler alarıı k 
yurdu korur ve bayındırla 

lır bir güçle i~ 1 emiştir. 

Cumuriyet büdceleri, eko 
nomik icapları sadakatla 
kovalıyan bı r ka\•s üzerin 
de, sağlam ve verimli ola 
rak ilerlemektedir Onun 
buhranlı yıllardaki inişi le 

kalkınma devrindeki yükse
lıoı. Türk maliyesinin ulusal 
hayatta uygunluk kı·dret ni 

göslt>rir 
Hu uygunluk lrndretini 

vergi sistem erin.i1de de bu
luruz . Rejim. atar gibi en 
geri bir usulü memlekete 
bırakamazdı . Bunu bir ham 
lede irkılmerle11 kaldı rdı ve 
yerine konan vergi lerin yurd 
menfaatlarına en uygıın bir 
hale gelmesi için de ı ürekli 
bir çalışma devresine girdı. 

Her yıl bu alanda yeni bir 
ilerilık vardır 

Cumuri) et, vergiler üze· 

rinde yalnız ulusal ergele
re doğru tedbir alır. Yeni 
hir seçim kuvveti kazanmak 
haksız da olsa milletin bir 
zümresinin hoşnutsuzluğun
dan çekinmek birçok mem 
leketlerde vergi tedbir'erine 
aykm yön vermektedir. 

"Kanun l<arıuında saltık 
bir eoıtlilc kabul eden v~ 
hiç bir ferde, hiç bir ayle 
ye. hiç bir klasa ve ce
maata ayrılıl< tanımıyan,, 

halkçı rejimimiz; vergi ted 
birlerini, yalnız. halkan ve 

devletin menfaatlerine en 
uygun olan bir yönde ve 
gerekli olcf uğu 7.8 manda 

alır. 
Vergi tedbirlerinin en ya 

kını olarak şekerle tuzun 
ucuzlatılrr:asını hatırhyabili 
riz. Bu ucuzluk en çok ve
gileri indirme yo 'uyla yap · 
lmııtır. Bunurı halkı hoşud 
etmekle kalmıya rak yoğal 
tamı artırdığını da hepimiz 

öğrenmif bulunuyoru7. 
Hükümet on beş gün 

önce yeni çalışma devre 
ıine giren Kamulaya birkaç 

vergi üzerinde yeni indirme 
tekliflerinde bu1unmu§tur. 

Bunlardan sayım vergisi ha· 
yvan değerinin son yıtlardl\ 
ki düıüklüğüne uygun bir 
dereceye inmektedir. Bu ve 
rgıdeki yüzde yirmi beşer 
kadar inlf, hay\•anlarımızın 
sa ymnı çoğaltacak v~ dıt 
pazarlarda da satışını arlı 

racaktır 

Fransadan Fazladır. Haheşh·r~ IHuhtcıiI t:t·1>helertfo ·"-hal
İstanbul , 20 lÖLel} 

ten bildiri liyor: 
. Paris ' 1•••1l<1 r«• lliicıı111 Ett. ilt'ı·. ı\1lıısst,liııiniıı 

• 

Finans encümeni harbiye 
bütcesi tet'tık ve tasvip et 
mittir. Büdçe raportörü M. 
Arşimbo 19JV lıü çesınin 6 
m ·lyar 953,664,386 frank 
o lduğunu SÖ) lemiıt i r . Gt'çen 
seneki büdçe 7 nıih ardan 
fazla i dı. 158.922 ,665 frank 
noksan ' ık vardır. 

R apoıtör, l ütçen tn geçen 
seneden a :t.lığanı söylemiş 'e 
icabederse Alm a n) anın lü 
lçesile muka y<"se etmeği te· 
klif etnıi~t l r. Vt.': 

Almanyanın kuvveti 
b e ş yüı: ot uz bin ve otuz 
bin polıs ve kırk bin jand 
arma ve ıki yi z bin a mel· 

eden mürekkeptir. 
Bu kuv vet. dZ zamanda a ' ta 

yüz bine çıkacak ve üç bin 

poliıı, elli bin jandarma ve 
dört yüz bin amele ben mü 
ı-ekl<ep o acaktır. Şu hesaba 
göre Almanyanın hazardaki 

n. //iller 
kuvveti b ir m ilyondan fazla 
Fransanın altı yüz el i dört 
bin kişiden mürekkeptir. Bu· 
nu ancak bütce t a sarrufu 
zaruretinden husule gelmiı · 

Ur demişt i r. 

. 
icra Ve~illeri Sivas 

Hereti _Başbakanın baş- Eızuıum tahviliil dün satışa~ 
}n~~~~~n~~ 10fl~!~ı" çıkarıldı. 

icra Vekilleı i Heyeti dün Ankara 20 [Özel} Si · 
lnönünün başkanlığında top- vas · Erzurum demiryolu-
lanmış, muhtel if işle r üze nun inşası l<arşı1 ığı o

1arak 
rinde konuşmuş ve bu i şlere çıkarılan yüı.de 7 faiz' i 
ait lrnrarlar vermiştir . tahvillerin heryerde kaydına 
---- ~- dünden itibaren baflanmıı 

Ç· ı n de tır. 5 ikincikanun akşamına 
kadar devam edecektir. 

(~onomi~ ve finansal fe. 
derasyon 

Beri in , 20 ( A.A.) - Pe-
kinden bildirildiğine göre, 
Kuzey Çin mAkf'mları Ku 
zey Çınin ekonomik ve fi. 
nıınnl alanda mmtakil ola 
rak bir federasyon halinde 
toplanrr ası projesıni kabul 
etmişt~r. 

~-====== 

Zecri 
Te~~irler ~ak~m~a~i iza~

name .. 
1stanbul, 20 !Özel] - Tü

rkofis, ltalya aleyhine tat
bik edilecek olan- zecri ted-
birler haklnndaki izahname 
vi henüz h uırlıyanıamıştır . 
hahname, taıbikata dair 

Dışişleri hakanlığından ve 
gümrüklerden alınacak mü 
temmim malumattan sonra 
ikmal edılerek il8.n o · una .. 

caktır . 

Uzak Şarkta yeni bir devlet 
Bertin, 20 IA A} Va-

ş 'ngtondan bıldiril ' igine gö 
re, lngi1iz e1ç isi Dııbakan ' ığı 
le Uzak şarktaki Japon nü 
fuzu altında yeni bir dev-

Venizelosun 

Kralla anlaştığı ~aberleri 
At inada fena tesir yaptt. 

l'cl 11iş beşlik ilıliııar 

.ll. VliN/l/~/.,OS 

İstanbu', 2d !Özeli - Ve 
nize)osun; Kralla anlattığı 
Padsten bildirilmittlr. Bu 
ha her, Ati nada fena tesir 
uyandırmıtlır Çaldaris par
tisi Venizelos aleyhine ter 
tibat almağa karar vermiş 
tir . 

Amerika 
İngiltere ile anla$ıyor . 

Nevyork, 20 IA.A.I -
Amerikanın yakında duru 

l)•ııı1ct<lı Kt,ııt <;i)1 <tıı«,ıııııı '"l'<ty<ırcsiııe 

C)t.ıız ı\ltı l{ııı·şıııı İs<ılJ('t l~tıııiştir. 
İstanbul, 20 !Özel J · · 

Adin babadan bi 1 dirı)iyor: 

Habeş iınparntou . Lir taya· 
re i e Desyeye barelu~t et 
m ştir İmpa ratoıun t a ) aresi 
nı, ecne bi gazetec ılerıni taşı 
yan ikınci bir hıyare takı 

betmiştir. İ ııparator, Des 
yedekı kara rgah ları t e ftiş 

edecelctır 

İstanl ul , ~O(Özel J - İta l · 
ya n resmi çeven 'eri , Habeı 
mukavemelın ın başladı ğ ını, 

Ras Seyyumun ıimal cephe · 
s inde i leriemeğe ba§ladı ğ ını 

cenup c ephesinde de Habet 
ordularının esa s lı surette 
mukavemet gösterd i klerıni 
ve vaz iyetin çetın ve tehli
keli kısmının bundan sonra 
ortaya çıktığını bildiriyorlar 

İ stanbu1 , 20 (ÔzelJ 
Adisababadan bild iriliyor: 
Ambalağ ı mmtakasında 

büyük Haheş hart-keli görü
lü yor Ras K nr.sanm ku"vet 
leri Har.ırı müdafaa için bu 
cephey ~ hareket etmı~lir. 

İstanbul,. O [Öze' 1 Aa. 

maradan haber verıliyor: 

Doğu Afrıkasındaki rnu 
haripler zecri lt.>dhır lerın tat· 
bı kine cevap olarak bütün 

ka 1eler üzerine bayrak dık· 

mişlerdir. 

İstanbul , 2() !Özel J -- Ro. 
madan bildıriliyor: Eritre 
yerli kolu harekatına devam 
et.nektedir. Bu kol;" şimdi 
den Asa Ll\'"geç l dıni İ§gal et 
mittir Diğer bir l<ol d a Asa. 
maya varmı~tır. 

Btr t.ıkım kabile reisileri 
Danak ı lckki italyan memur
l arına itaat arını bildirerek 
Ne<'aşi kuvvet e rı ne ke rıı 

harekete geçmt>k ısted ik leri-
• ni bi dırmişlerdir . 

istanbul, 2U IA . A.l -
Ogaden cephesindc: ki havas 
ajansı ayları bildiriyor: 

I lııbcş İ mparaloru 
Dagdbur ve Gorahai ara

sında Habeş muk a ve meli 
g ittikçe şiddetlenmekted ı r. 
llabeş kuvvet leri İtalyanlara 
gece baskın l arı tertip etmek
te ve halyanlar önemli ı:a 
yiat vermektedirler. İtalyan 
lardan pek çok efrat mız· 

rakla yarıalanmıı bulunuyor . 
İtalyan l arın burada elli bin 
askeri vardır. Dagabur ha la 

Habe,ler in elindedir Habe
şistana si ah ve g "'reç geli 
rı l, n lngi liz Somalis nin ir 
tıbatının k csi ' memesi için 

çalışıhyor 

İstanbul 20 [Özel\ Adı. · 
sababaya İngi l tz Somalisin 
den İngiliz markalı tayare· 
ler geld ıği ve hemen 
cepheye sevkedildiği 
bildirilmektedir. Mabeı l er 

iki gün evel baılıyan son 
muharebelerde üç İtalyan 
tayaresinl düşürmüşlerd ir. 

İstanbul, 20 lÖzetl - Tig· 
re cephesindeki havas ay-

tarı bi diriyor: 
M. Mıısaolinin damadı Ci-

uçaklara Antaloya giden 15 
hın kadar HaLeı l<uvvetinf 
bombaıdıman etmiılerdlr. 

Habeıler mitralrözlE: rle mu · 
lcabelede bu'nnmuılardır 

Mariyoti ko u i le Habetler 
kuvvetleri aruanda tiddetli 
bir çarp ııma o' muıtur Ma 
riyoti ko ' u ıu tekilde ilerli · 
yordu 

Ôn le süvari arkasından 
deve s:rtında taıınan dört 
toptan mürek<-p bir batar· 
ya , Avrupa taburu bir eı zak 
na kl iye t buru gene bir Av · 
rupa taburu . 

İtalyan kuvvetleri E8do 
ğan buğazma girdikten son · 
ra kolordu kumandanı top 
ları develerden indirterek 
yerleşlirmittir. Çünkü Ha
beşlerin taarruz edecekleri 
geçit civarındaki alametler · 
den anlaıılmıştır. Hakikaten 
a ·z sonra önemli bir harp 
baolıvarak saatlerce sürmÜf· 
tür Buradaki Habet kuv· 
vetleri muntazam askerler· 
den mürekkeptir Bu harbe 
iki Arap kolu da ittirak et · 
mittir. 

İstanbul , 20 fÔzelJ - Aı
maradaki Royter ajanıı 

muhabiri bildiriyor: Makat
lenin cenup doğusunda Mu110-
lininin iki oflunun da lttirak 
ettiği bir tayare harbi ol· 
muştur. Ru harpte Musaoli· 
ninin damadı ve Ciyanonun 
tayaresine bir obüı ve 36 
mavzer kurıunu isabet et · 
mittir . Benzini tamamen 
akan tayare Habeı mevzi
leri üzerinden güçlükle bal
yan hududuna vara bilmiıtir. 
Pılot yarala idi~bununla be· 

' ra ber İtalyan hududuna 
kadar süren uçuıta 
iki saat büyük bir 
tahammül ' göstermlıtfr. 

; yanonun idare ettiğı uçak ' 
Amba lagide keşif uçuşu sı 

rasında Habeşlerin ıiddetli 

ateşine uğramıtlır, İtalyan 

GöROŞtERe 

önVNCŞLJ!H• 
- - -- -

~ÇOCUKLARIMIZ 

İtalyanlann Genel Bir 
Taarruzu Bekleniyor. , 

- - 1 

-- VE -

OKUMA S[YGiSi 
Diğer yıllara bakınca ıon 

yıllarda okul mecmuaları 
çoğaldı. Bu, hepimizi sevin· 
direcek bir hadiıedir. Çün· 
kü bu, bize yarınki neılin 

§imdiden okuma yoluna ka· 
tılışını bu yolda haber alı .. 

Habeşler Cicika Hattını Azami 
Surette Tahkim Etmektedirler. 

İstanbul, 20 [Özel 1 Ci-
butiden verilen haberlere 
göre Habeıler Cicika hattı 
nı aza mi suretle takim et· 

1 

1 

mektedir. ı 
İstanbul, 20 [Ôzelj Tıg· 

re cephesinden gelen haber · 

lere göre mareşal Hadagliyo I 
nun harp sahnesine gelme· ı 

sini, umumi bir tecavüz ta· 
kıp edecektir 

garpten Gondar üzerine yü 

rüyecektir . 
İstanbul , 20 l Özel I - Ro

madan bi diriliyor: 
Ajans 8 taf ani, muhtelif 

ajanslar tarafından Ha beşle · 

rce İta l yan lardan zabitler 
ve esirler alındığı hnkkında 
verılen haberleri kat i suret 
te tekzip etmektedır. 

ıını göıteriyor . 

Biz ki, batı uluılanna ba. 
kınca ax, hem pek az, oku· 
yan bir uluıuz. Bu hakikati 
saklamağa ne lüzum var? 

Gazetelerimizin, mecmu · 
alarımızın sayısı belli.. Bir 
yılda basılan kitapların da 
yüzler hanesini doltlurup, 
binler hanesine geçmediilnt 
söyli yebiliriz. 

Bina vergileri üzerinde de 
yüzde yirmi beı nisbet nde 
bir indirme vardır. Bu ver· 
gi, her on yılda bir yapı ' an 
umumi tahrir sarasında bi 
naların komisyonlarca hiçi· 
len g e l i r i üzerinden 
alınır. Maliyemiz 1930 yı 

( Sonu ikinci sayfada ) 1 

Kenıal ÜNfll 1 

letm vücude gel mesile hasıl 
olan durum üzerinde görüş · 

munu tayin ve bu hususta 
İngiltere ile , ~em fikir. ola. Şimal cephesinden Dessu · 

yl ve timendif er hattma, 

Ayni ajansa göre Rıu De· 
sta asherlerinin İtalyan So 
mali~ine girdikleri hakkın · 

dalti haberler de yalandır. 

Ya satıı? Bugün en orji · 
nal, ton fazla be~entlmit ete. 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Cevdet Demiray 
müıtür. rak hareket edecektir . 



Çocuklarımız 

v 
Okuma sevgisı 
(Baştaraf ı birinci sayfada) 

':t"İn şalı~ adedi iki ~ini bu
lmaz. Bu yara, Türk bası 

nında ikide bır deşilır , ne~

terl~nlr, irini akıtı 1 ır. Fal<at 
henüz ılacı bulunmamıştır. 

Niçin okumuyoruz? Bu su 
al b~1ki çözüldü . Belki ıe

bepleri araştırıldı, bulundu. 
Yalınız hala okumadıiımız 

muhakk"k Ve hala bu ko
rkunç hakıkatın gözleri, gö 
zlerimtıin içıne bakıyor 

Bence bu günkü neaılden ar
tık umut yok. 0,okumuyacak, 
ona okumanın tadını vere· 
miyeceğiz. 

K"rt ağacın efrilebilece• 
line inanmıyoruz. Gözleri
miz yarınki neslin üzerinde. 
Onun içindir ki daha yazımın 
batında okul mecmuaları· 

nm çoialışının sevinçle kar· 
ıılanacak bir hadise oldu
ğunu ıöyledim 

Fakat.. Ah, her güzel 
görünüıün, her güzel du . 
yuşun altındaki çirkinliii or. 
laya vuran ıu fakatlar ol · 
maıa .. 

Evet.. Fakat, bazan öyle 
okul mecmuaları çıkıyor ki 
insan bunlar1 içi sızlamadan 
çocuklarının eline veremez. 

Aaunları mı fena' Reııim· 
leri mi alımlı? ( ca~ip) De. 
ğil. Kağıdı mı berbat .. Hayır 
hayır . . Hiç biri değil. Ket · 
ke ekıiklikleri bunlar olsa. 

Geçen gün elime bir okul 
mecmuası ıeçti. Sayfalarını 

çevirdikçe şaştım. içindeki 
yazılar, resimler önünJe gÖ· 

zlerlm büyüdü. Bunun bir 
türlü okul mecmuası olduğu 
na kendimi inandıramadım. 
Mecmuanın üst kapağı 

çıplak bir erkek fotoğrafa 

ile, alt kapağı da bilmem ha· 
ngi ıinema artistinin renk' i 
büyük bir resmi ile süslü 

~ahifelerini çeviriyorum: 
Aynı şekilde birçok çıp· 

lak kadın resimleri .. Sonra 
romanımsı bir yazı: İşte bu 
yazıdan birkaç satır: 

" Genç kızın güzel 

1ıöğsii kabarıyordu. " 

"Zaten tabiatın nereıin· 

de vefa var ki, genç kızında 
bulunsun. Müstesna olanla· 
rını ıilphesiz inkar etıniyo-

ruz." 
Sayfaları çevirmekte de. 

varr ediyorum: 
"Genç kızlara aıki sev

giyi anlatan bir mektup ör· 
neği, Bu sayfanın ardında 
yine ünlü sinema artistleri · 
nin balo kıyafetlerine dair 
genç okul talebesi için iıti 

fadeli (!) bir yazı ve bir dü · 

züne de lekrar çıplak artist 
fotoğraf farı . 
Diğer sayfalar da aıağı yuk 

arı aynı tekilde devam edi
yor. Artistler .. Artistler .. 

Her hangi bir yazı ile 
"açık neıriyat" yapm1tkla 
bunların duruılarını, pozları
nı anlatmanın bence hiçbir 
farkı yok .. Kendi kendime 

dütünüyorum: . 
Yarın ki nesile okuma zev· 

kini, okuma hevesini böy 'e
mecmua na aıılıyacak?Yine 
böyle bir mecmuanın aıı'ı· 
ya cağı ok uma zevkinin so 
nuçları ne olabilir?. 

Bu sorular önünde aıap, 
duymamak mümkün değil. 

Çok tükür . Sonradan öğ 
rendim ki bu okul mecmu 

1 

Vergiler 
"' Uzer inde 
(Baştarafı birinci sayfada ' 

lındanberi yurdda ge· 
niş bir bına tahriri yapmak· 
tadır. l 93'..! yılı 5onuna ka · 
d r yapılan tahminlerin, son 
y llardaki hakıki gelirden 
oldukça yüksek kaldığı he 
men her yerd~ görülmüştür. 
Gelirinin düşmesinde eko
nomık buhranın etkisi çok · 
lur. Yurtta yapıların artmıı 
olduğu da l~ir hakikattır. 

1930 dan 1~3~ sonuna 
kadar gelirleri ölçülen bi
naların vergileri yüzde yir · 
mı beş rndirilmfktedir. Bi 
na vergisi daha b ı rçok ver 
eiler için de bir ölçüdür ôı. 
çünün lniti dev !etin 'e uray · 
ların halktan aldıi• daha 
birçok vergileri de indirmit 
olacaktır. 

Bütün bu inme tedbirleri, 
bizl Cumuriyet bütçesinin 
.. denk ve yeter olma~ı" 

prensibinden uzaklaıtırmı~ 

değildir Türk bütçesi her 
zaman, arasıuluıal durumun 
her ıartı içinde yurdu ko 
ruyacak ve genlik, bayındır-

1lık yolundaki hazları eksıl 
tmiyecektir. Rejimin bu kuv 
veti, ikınciteırin başındaki 

Kamutay açılıı söylevinde 
şöyle hulasa edilmiştir : 

"Vergi lndirmelerhıi hazi · 
nenin kartılıyabilmesi, ülke 
ekonomi kadretinin yüksek· 
fiğine bir belgedir " 

Kemal Ünal 

Neşriyat: 

Aym tari~i 
Her ay İçiıleri bak"nlığı 

basın genel direktörlüğü ta 
rafından çıkarılan bu eserin 
21 inci numarası eylul ayı 

na ait yaz11arla çıkmııtır 

T RKDJLJ ikinci Tqrln 21 

r 
·.. . \ . '•. ıt .• .... ... : 

Halk evi Kupası Maçlart Gönende Spor Hareketleri •.. 

B P B 1 Gönen~e Yenidoğan spor kulübü adm~a yeni bir ~ulU~ 
u azara aş ıyor. açıldı. idmanyuıdunun yeni bir yönetim hıulu seçildi. 

Kulüplerimiz Bu Maçlar İc, in Gönen, 20 (Ôzel aytarı-
mızdan) - Burada yeni bir 

Hazırlanmış8ulunmaktad1.rfar spor kulübü daha teşekkül 
Halkevimizin ıehirimiz ku· 

lüpleri birinci ve ikinci ta 
kımlan ıarasında birer kupa 
koyduaunu yazmıştık Maç 
lara önümüzdeki haftadan 
itibaren batlanacaktır. 

Bu münasebetle idman böl 
2eıi futbol kurulu dün ak 
şam ıaat 20 de bölge kura
ğında bir toplantı yapmıttır. 
Bu toplantıda sosyetelerden 
gelen oyuncu listeleri tetkik 
edilerek yasaya uygun oyun · 
c~ların oynaması ve maçla 
rın fkistürü onaylanmıştır. 

Kulüpler fU şekilde karşı 

!aşacaklardır: 

ı;eyiredeceğirni:d umuyoruz. 
Pıazar günü ilk ol;trak 

Birlik Güç birinci ve 
ikinci takımları karşılaşac· 

aklardır 

KulOplerimize maçlardan 
eyi sonuçlar almalarım di· 
leriz 

idmancemiyalleri 
BaşkaPının Tel Yazıları 

Geçenlerde toplanan kon 
ferans dolayısile İl ve Şar· 
bayımız B. Salim G ündoğan 
tarafından kendilerine çeki
len tel yazısına İdmancemi 
}etleri ittifakı başkanı B. 

elti. Tırnava mahallesınde 

kurulan bu yeni ııpor kulü. 

büne (Y t nidoğan spor bir 

ligi) adı verildi. Ş ımdiki hal· 

de altmı~tan fazla üyesi var• 

dır 

Doğanspor birliğinin f ah 

ri Başkanlığır't C H . Parti
si idare heyeti baıkanı Ah 
met Karatan' a verilmiştir. 

Haşkanlığa da Mustafa, vez 
nedarlığa Kamil, sekreterli· 
ğe koop~ratif katıbi Osman 

UrayGenel 
24· l ı 935 Birlik Güç Aziz aıağıdakl kartıhğı gön· 

dermi~lerdir: ~Uf ulu bugün toplanacak birinci ve ikinci takımları, 

hakem Münip, Hulki. B. Salim Gündoğan 
l 12 935 Birlik - Yurt 

birinci vf' ı~inci talomla ıı 
hakem, Niyaıi Şevki. 

8 12-935 Cüç - Yuıt bi 
rinci ve ıkinci takımları, ha

idman kongre başka· 
nı İlbay Ba/Jkesir 

Göslcrilcn su111!111i ilgidt'll 
dolnyl kongre başkam yuk 
sek şalısrnıza ve sayın spor-

kem İbrahim . Ziza. l • L 

Uray genel kuru:u bugün 
saat on beşte ikinci toplan
tısını yaparak şehir işleri 
üzerinde görüıecektir. 

C. H. Partisi Marth. Börek
ciler ocağı başkanhğmdan ,,. Cll llfel SCll!JL l'C Sfl!J!JI (lfl'nl 

* sunar başarılar diler leah Ocağımızın yıllık kongresi 
Bu maçlar için kulupler · ı d } luirden dolayı ojfı nıl rica yapı acağm an üye erimizir. 

seçil mittir. 

Gönen, 20 1 Ôzel aytarı 

mızdanj - Gönen ldınanyu 

rdu spor kulubünün yıllık 
kongre~i yapılmııtır 

Bu kongrede ı!pora ait 
fayda ' ı görüşmeler yapıld · 
ıiı gibi kulübün bir yılda 

yaph~ı. baıardığı itler de an 
latılmış ve onaylanmıştır 

Bundan sonra yapılan seçi· 
mde kulüp batkanlığına Os· 
man Gönen, sekreterlığe 

Nuri Günay, veznedarlığa 

Sabri Batur üyeliklere de 
Nuri Ersöz, Cevdet ve İb
rahim ayrılmışlardır . 

Cezair 
Arsıulusal zeytincilik kon-

• 

gres' 
!3u ayın yirmi beşinde Ce · 

zairde toplanacak 12 inci 

arsıulu:sa 1 zeytinci ik ı. ongre· 

sine ilimiz ziraat mütehassısı 

Nizamettinin iştirak etmesi 

Tarım bakanlığından bildiril-imiz hazırlanmıt bulunmak ederim. 22 inci teşrin cuma gunu 
t d rla 1<1 d p · k · miştir. Nizamettin yakında 
a ı r. f dmcwccmiı.Jt'ilcrl İllif akı saat :ı a artı ongresıne 

Önümüzdeki haftalarda gelmelerini dileriz. Cezaire hareket edecektir 

iddYükY~·;k·ç···-Kepsü,q(de ·.H~_lkevi~izin Verimli Ve 
Okulmezunlarınİn ashrli~- Çalınan koyunların hırsız- 1 Guzel Bır Toplantısı .. 

teri ve memuriyete ahnmalan lan aramyor ı Halkevımizde dün gece bir edebiyat gecesi yaplldı. 
1 Yüksek okul mezunların· Dünkü sayımızda Kepsü : Celal Sa~ir için iki dakika sükun edildi Konferans 

dan olupta askerlikten te€il dün Eşeler köyünden onbatı ' 

edilenlerin ve hastahkları oğlu Aliye ait olan 25 ko verildi. ~iirler otundu. 
Bir ayın ıivasal , kü:türel 

hareketlerini toplıyan bu 
değerli eseri okurlarımıza 

tavsiye ederiz. ı 
1 •••••••••••••••••••••••••• 

• • 

dolayısiyle rapor almış bu yunun geceleyin ağıldan ) • 
Dün gece Ha kevimizde dettin, Fahri. liseden Sırrı, 

lunanların devlet hizmetine meçhul kimse:er tarafmdan • 
maaşla memur namzedi ve 
ücretli memur olarak alına · 

bileceği İçbakanlığından bü 
tün ilbaylıklara bildirilmiştir. 

çalındığını yazmı~tık . 
bir edebiyat gecesi yapıldı. Hicri . Muzaffer muhtelif 

: Küçük r-/aberler : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Almanya Türkiyeden mal 

alma~ istiyor. 
Son hafta içinde birçok 

tanınmıt Alman firmaları 

Türkiyeden mal almak rste 
miıludir. Hamburwdan Alber 
Jakobi firması zeytin yağı 

tortusu Kölnden otto Ger 
hart üzüm. incir, fındık, Ber
linden Dr. Artur Heichen 
domateı ezmesi, hulassası, 
Homburgdan baıka bir fir · 
rna ayçiçeği köspeıi, Nuren
bergden bir firma kendir, 
ay çiçeği tohumu. darı Ham
burgdan Kari Zieber yemek
lı k zeytin yağı başka bir fır
ma hayvan yemi köspe ke
çi kıh ve tiftik, yine Ham· 
burgdan karJ Sturm taze 
meyve ve kestane aln•ak is 
temıılerdir . 

a11 bir müddettfnberi 
mıyormııf .. Kapanrr ış .. 

Buna sevindim. 

çık 

Yapıcı olmaktRn ziyade 
yıkıcı ve muzır bir kuvve· 
tin cna veritine kim sevin · 
mez? .. . 

CEVDET DEMİRllY 

Ramazan hazırh~lan 
Y aklaıan Ramazan dola· 

yısiyle müftülükte ve cami

lerde hazırlı~lara başlanmıs 
tır . 

Bina verıisinde yap laca~· 
~eğişi~lik 

Bina vergisine yapılacak 

değişiklik ve arazinin acele 

tahriri hakkında evelce ka· 

muta ya 

lahiyalar 

verl'en 

ü:r.erinde Fi 

nanı ve iç Hakanları arasın

da esasla bir anlaşma olmuş 

I tur. Yalnız teferuata ait nok 

talar bitirilmemiştir. 

Bir ~aytar atanması 
Bandırma iskele baytarı 

M Ali yüz. yirmi lira ücre· 
tle Bursa mezbaha mütaha 
ıısısı baytarlığına atanmıttır 

Orta okul si~reterliği 
BRlıkeıir erkek orta oku\ 

pansiyonu anbar işyarı Ab 
~ülkadir 14 lira maaşla A 
dapazarı orta okul sekreter 
liğine atanmıttır . 

1 

1 

Bu hırsızların yakalanma
sı için bütün karakol ku · 
mandanlarımn ha re kete geç

meleri için sıkı emirler ve- ! 
eilmittir. Takibata çıkan . 

Jandarmalar hırsızların izini 
kolla maktadır. Hırsızların 

şu bir kaç gün içinde yaka· 
!anmalarına muhakkak na
zarile bakılmaktadır 

Karı ~oca ~ir olup döğmüşler 
Dün saat 13 sıralarında 

İzmirler mahallesinden Meh

met oğlu Şevket ile aynı 

mahalleden 1 !asan oğlu Ah 

met ile karısı Hatice Şev · 

keti sopa ve maşa i1e döğ · 

müşler ve başından hafif 

surette yaralamışlardır. 

i~i suçu ~irleştirilere~ ma 
~temeye veril~i. 

Geçenlerde kaçakçılık yü 
zünden mahkemeye verilen 
Edremidin Hamdibey kam 
ununa bağlı Na,pli köyünden 
Mustafa oğlu Zehir Ahmet 
tekrar diğer bir suç yaptığı 

için her iki suçu birleıtiri 

lerek mahkemeye yerilmiş · 

tir. 

birçok dinleyicinin bulundu-

ğu bu toplantıyı evimizin 

verimli gecelerinden biri o l 

arak kaydetmek isteriz 

Bıı toplantıda öğretmen 

okulu ve lise edebiyat öğ 

retmeni B. Baki Gölpınarlı 

oğlu Türk edebiyatı üzerin 

de genel ve önemli bir ko · 

nuıma yapmıştır. 

Baki Gölpınarlıoğlu bu 

konuşmanın başlangıcında 

üç gün önce toprağa veri 'en 

değerli şair Zonguldak say

lavı Celal Sahir Eroı:anın 

adını saygı ile anmıt ve ha· • 
zır bulunanları aziz ölü için 

ıki dakika süklıta davet et 
mittir . Bu teklifi büyük bir 
saygı ile yerine getirilınit· 
tir . 

Değerli öğretmen bundan 
sonra edebiyatımızın akışını 

verimliğini çok samimi ve 
tat l ı bir ifade ile anlatmış, 
muhtelif devirlerin yetiştir 

diği büyük Türk şairlerinin 

şıirlerinden güzel parçalar 
okumu~ dinleyiciler tarafın· 

dan hararetle alkışlanmı~tır. 
Konuıma sonunda parti 

başkanımız B Lütfi Kırdar 
B. Baki Gölpınarlıoğlunu 1 la 
:ttevi adına samimiyetle ku· 
t lulamıştır . 

Öğretmen okulundan Sa 

Türk ıairlerinin güzel tiir· 

lerini muvaffakiyetle oku· 

mutlardır. Öğretmen okulu 

ndan Gökalp hece vezni ile 

serbr.st nazmın kısaca mu 

kayesesini yapmış toplantıya 
böylece son verilmittir. 

Mü~ürleri arasmda deği
şiKli~ler. 

İlimiz Sındırgı, Gönen, 

Erdek mal müdürleri arası 

nda değişıklıkler olmuştur. 

Sındırgı mal müdürü Ed · 

ip Gönen mal müdürlüğüne, 

Gönen mal müdürü Lrdek 

mal ınüdürlüğünı : , Erdek 

mal müdürü Mustafa da 
Sındırgı mal müdür:üğüne 

atanmışlardır. 

____,. .. _ 
. 

lngiltereyi pro-
testo 

İstanhul, 20 [Özeli Mısı· 
rın milliyetperver Vefd par· 
tisi İngilterenin Mısıra kartı 
yaptığı politikayı uluslar 
sosyetesinde protesto etmif 
tir. 
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Dışarda Türkiye: 

Yeni Türkiye Hakkında 
~~--

«Yeni Tür~iyenin payita~tı ve Asyamn en genç şe~iri 
olan An~arayı gördü~ten sonra fotoğraf if er ifadesiz kain.» 

/Jkteşrin son günlerinde 
çıkan Yugoılav gazetelerin 
den; 

İlkteşrin ortalarına doğru 
Ankarayı ziyaret eden } U · 

gos lav gazeteci lerinden ve . 
hırvatça "Veçer,. "Jutarnji 

Li~t,, ve "Obzor" gazeteleri 
muharriri Jorko Haramboşiç 
Türkiyede hasıl ettiği intiba 
ları "Jutarnji Lis" gaLetest 
nde anlatmaktadır. Bu cü · 

mleden olmak üzer« "J. Ltst" 
Gazete!linın 24 X I 935 tarı 
hli sayısında bnstırdığa "Yeni 

Türl<iyenin sembolü Ankara" 
baılıklı bır ynıda diyor 
ki: 

"Yeni Türkiyenin payita

htı ve Asyanın en genç tehri 
olan Ankarayı gördükten 
sonra fotoğrafiler, ifadesiz 
resimler ve aldatıcı sevahat 
risaleleri insanın gözünden 
silinir. Ankara henüz on 
Yaşına ba .. mııttr Tabii bu · 
rada mevzuubas ettiğim 

yeni ve modern Ankaradır. 

Böyle olmakla beraber yeni 

Ankaranln güzelliği , mode · 
rinlıği en modern Avrupa 
şehirleri kadardır. Yeni bir 
hayatın, ümıt idealizm, ga}

ret, inan ve nikbinlık deni 
len kuvvetlerin neler yarat 
rnak kabiliyetinde olduğunu 
görmek içın Ankarnyı gör 
mek lazımdır ,, 

Muharrir bundan sonra 
Ankaranın modern güzellik
lerini büyük bir heyecan 
ile anlatmakta kıymetli ser 

gi evindeki Lozandan önce 
ve sonraki Türkiye salonuna 
karıı uçsuz hayranlık aı anı 

kayıt etmektedir. Bundan 
sonra Ankaranın tarihi ehe
tnm!yet ve ktymetı hakkın 

da izahat veriyor ve diyor 
ki: 

"Bu tarihi eserler, Anka 
rayı yeni Türkiyenin sembo

li o1arak hayranlıklar içinde 
seyreden yahancı turi .. llerın 
celbi bakımından cazip bir 
rol oynıyacaklardır " 

Aynı muharrir "Jutarnji 

List" gdzetesinin 25. 1 O. 19. 
J5 tarihli sayısın dl\ neırel · 
tirdıği bir maka lede Türk 
ulusunun, Cumuriyetin 12 
inci yıl dönümü şenliklerine 
ne kadar hararetle hazırla · 
ndığını tasvir etmekte. nü 
fus sayımının nasıl yapıla
cağı hakkında izahat ver · 

rnekte ve İstanbulu tasvır 
eylemektedir. 

Makalede " lstanbul bugün 

"f ürkiyenin merkezi olmakla 

beraber Türk ulusunun bü 
tün hayati l:Ju şehirde kay

naşmaktadır." Denildikten 
aonra İngiliz tairi Byronun 
İstanbul kadar güzel bir 
tehir görmediğinden bahis 
sözleri kayıt olcnmakta ve Tü· 
rkiyenin , çok h1tklı olarak 
İstanbul ıle iftihar ettikleri 
beyan olunmaktadır . 

Hatta bu t..rihte, çok ıan · 
lı ve f&faalı olmasına rağ · • 
men Sultanlar devri nisyan 
mezarına gömülmüıtür ,, Ma · 
harrir bundfrn sonra Atatür· 
kün Cumuriyetin onuncu yıl 
dönümü münasebetıle söy 
lediii söylevin yurdumuzun 
on yı l daki terakkilerinden 

bahso 'an parçasını hülasa 
olarak almakta ve demekte 
dit ki: 

"'Fransa şairi Frnest Re 
nan A driyatik sahil'erin-:ie 
dolaşırken yalnız bir ıeyden 
tüphe etmiyordu. Bu da Üs· 
manlı imparatorluğunun çü
rümüı olduğu ve b ı impa
ratorluğunun korkunç mu 
haf azakarlığının batıdan ge
lecek her kültür hamlesine 
l<arşı aşılmaz bir sed olaca
ğı idı . Erneıt Renan, yeni 
lenmiş, yeniden doğmuş ge 
nç!eştirilmiş ve adeta liasü· 
badelmc vt sırrına mazhar 
olmuı bulunan Türkiyenin 
cumuriyelin 12 inci yıl dö 

nümünü kutluladığı ıu za · 

manda sağ olsaydı ve kız 
kardeıi Hanriette ile Türki
yeye gelmiı o 1 saydı kimbilir 
ne kadar büyük bir hayre

te düıerdi Hafdkatan Tür· 

kiye 23 iik Teşrin 1923 ta· 
tarihiJ?den itibaren yeni ta 

rihini yazmağa baılamıştır. 
Türkün u1usal ruhu bu ta · 
rıhte doğmuştur. 

Muharrir bundan sonra 
U lu Atatürkün hamlesi al· 
tında yurdumuzun erittiği 

muvaffakiyetleri ve eyi likle 
ri anlatıyor ve bu cümle ile 
sözünü bıtiriyor: 

"Yugosl1ıvye, Balkan te
sanüt ve istiklalinin bu ka· 
dar kuvveti bir amıl ve 
müessiri o'an Türkiyeyi ve 
Türk yurdunun babası Ka 
mal Atatürkü bütün balbi 
ile selamlar.,. 

Üsküpde çıkan "Vardar,, 
gazetesi 30 ilkteırin 1935 
tarih li sayısında cumuriyet 
bayramımız hakkında bir 
makale neıretmektedir. Hu 
makalede Türkiye cumuri
yelfnin on iki yı da çok, pek 
çok ve hatta ümidin harici 
ne kadar çok itler gördüğü 

r~ LE,-. ıi Al\lıçıı.,f\-,ı.--, 
--- ---=·--- --::.:--=- , 
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BiRiHCi BÖlÜM 
- Estağfurullllh efendim 

buyrunuz. 

İki teklifsiz arkad:ıt gibi 
karşı, karşıya oturdular. 

- isminizi ügrenebilir 
miyim 

Belkis 1 
il enim ismim de Ömer 

ıu g ö r d ü ğ ü n ü z l 
küçük aparhmanın ikinci ka. 

hnda oturuyorum, kimseıiz 1 

bir adamım, mesleğim mu. 

harrirliktir 
Muharrir1ik mi dedi 

niz? 
Evet . niçin hayret tlti · 

ni? 
llayır. Hayret etme· 

diın Yalnız; bu yüzden tam 

manasile geçınen ınsanlar 

memleketimizda çok azda .. . 

Ben aınotör bir mu 

TÜRKDILi 

yazıldıktan sonra denıli:for 
ki: 

"Başında Türk tarihinin 
en büyük ıahsiyeti olan Mu
stafa Kamal Atatürk bulu

nan bu günkü Türk rej imi 
12 yıl içinde, geçmişten mi
ras kalan hurafelere karşı 

muazzam bir zafer elde et· 
mekte kalmamış. ayna za- 1 

manda Türk u' urunun, kül. 
tilr so!lyal , bilgi ve dini ha 
yatını reforme etmek suretile 

ihya etmittir j 

,, Ulus)) un dil yazılarından 

KEMAL - TEKEMMÜL 
((1. Kemal, Kamil, ikmal; il. Tekmil, T ekimül; 111. Mü

kemme'; tV. Tekemmür» sözlerinin analizi 
KEM Al 

KAM il 
i KM Al 

ca bundan sonraki kelime 
lerin knruluşu, tamamiyle 
{ l j numaralı kelimelerin ku

l rufut 1 arının aynı olduğu gö 
1 

rülür. Bunlan son tekille. 
riyle yazalım 

K e m i 1, K a m ü 1. 

SAYFA 3 

k luk v. s anlamanı gösterir 
ıki kökten mürekkE'p hir un
surdur. 

(3) P.ğ: Ektir, mefhumun 
mana sına tayin ve ifade 
eder. 
Emükeğ: "'büyüklük, çok 

Juk, aydın,, demektir. Ke · 

limenin 'u tekilleri de \ar. 
dır. 

1 - Ümük= a l ı 
IJ - Ümkü =ali 

ili - Ümek = halk, çok· 
luk, 

büyüklük 

iV - Emık ;::; aydınlık 
mefhumundan dimağ 

Bir ulusun büyüklüğü onun 
ruhunun büyüklüğüne. teı · 
ki l atına ve hayat hakkında· 

kf görüt ve düşünütlerine 

bağlıdır 1922 yılında önce · 

ki Türkiye devl~u teıkılatı 

bozulmut, irtiıa ve zulüm 
içinde ç1rpına gelmit ve bü
tün kt.vvetleri sultanın ,ah 

ıında toplanmıf bir memle 
ket idi.. 1918 yalında sulta· 
nın 'iyasası iflas etti. Onun 
la birlikte hılafet dahi iflas 
etti ve Türk devlet iç kuru 
luna bir şekil vermek ihti · 
yacı gibi mühim bir zaruret 
karşısında kaldı. 

( 1) numarala kelimelerin 

etimo 1 ojık ıekillerini altalta 
ya~arak gözden geçirelim: 

Kemal: 

(l > ( 2) (3) 

(tk+em +aı) 
C ık+am+il) 
(ık+ im +al) 

Hu sözler, ıeklen ve ma· 

na bakımından 1 KemalJ, 
1 Kamil] sözlerinin aynıdır; 
yani "umumii ve tamil ola 
rak büyük olan, geni§ olan 
yüksek o 'an, fazla olan, 
aydın olan" demektir . 

V - Ümwğ + ril = bir .. 
' letik olarak 

Türkiyede temelli refor 
mlar, L9 ilk teırin l 9~3 ta 
rihinde cumuriyet idaresinin 
i'anı ile baı'adı Bu tarihten 
itibaren Türk ulusu zeki 
gayyur , müteşebbis ve ha. 

kikatları gören KamAI Ata· 
türkün ve iş ortaklarının 

idaresi ıdtında, yeni, daha 
mesut ve modren bir hayat 
yaıamağa baılamııtır. Tür
kiyede selamet fikri ve 
cesaret muzaffer oldu ve 
Türkiye mütevali bir suret· 
de terakki etmek f ıraatını 

buldu. 
Yugoslav ulusu Türkiye 

cumuriyetinin terakkilerini 
sevgılerle takip etmektedir. 

İıte bunun için Yugoslav 

ulusu çok t>yi dilelder le 29 
İlkteırin bayramına, Türk 
Ulusunu ve onderini selam 
lar . 

Bu maka 1e i~e birlikde 
Atatürkün güzel bir reımi 

ve imzası dahi netrolunmak
tadır. 

Kültür Ba~anhğtnda yeni 
~irektörlü~ler 

Kültür Bakanlığında muh· 
telif yeni direktör'ükler ku
rulmuştur. 

Bunlardan neıriyat direk 
tör~uğü ile ecnebı ve azlık 

Kamil: 

lkmal: 

G .. .. 1 .. k' b .. k l 1 oru uyor ı u uç e me 

ufak vokal değitimleri le ori -
jinde bir tek kelimeden ib· 
arettir 

('} ik: Her üç ke' imede 
kök olarak aynen bulunma . 
ktadır. "büyüklük. genişlik, 
yü\ueklil<, fazla lak, aydın· 

lık" mefhumlarını 
rir: 

göste· 

ıİğüs. ikis. üküı l sözleri

nin kökleri o!an liğ, ik ül<J 1 

kökleri gibi. Kelimelerin 1 

"Kamıl,. dır l"'J 
\°L) [v + mJ: 1 urada kök 

ün mefhumlarını kendinde 
tecelli C'tltrt>n ~üje veya ob

je} i gölltetir. 

\31 [v.+ 11: Şümul içinde 
gayritahs«lik göstuir O ha 
ide kelimeleri son morf olo 
jik ve font>tık ıekillerinde 
vazahm: 

K[MAl. KAMıl, iKMAl 
Bunlar umumiğ ve şamil 

olarak "büyük olan genit 
olan. yüksek olan, fazla ol
an, aydın ol un, süje veya 

obj~ .. demektir. Biz bu ke
limeleri, "kemal bulmak, 

kamil olmak ikmal etmek,, 
t rzında kullanırız. Ve ma 
nalarında da toplu olarak, 
ubüyüklüğünün , çokluğun, 

yükseldiğin bir aracla bulu 

nu~unu veya yapılıımı" an
larız. Kelimelerde. "büyük
lükten gelen fazilet,, ve, 
"aydınlıktan gelen i'im ve 
irfan,, an amlarını da var
dır. 

TEKMil 
TEKAMOl 

(III numarala kelimelerin 
direktörlüğü çalıımalarına 

etımolojik tekil'erini a ' talta 
baılamıştır. Beden terbiyesi 

yazalım: 
direktörlüğüne binbaşı mü · (l I j2J !3 I I 41 
takaitlerin<len B Ali Haydar Tekmil: let+ek+ em+ ilj 
atanmııtır. Güzel sanatlar 

Tekamül [et+ek+·am+ ülj 
umum direktör l üğüne de Al-

Bu iki kelimenin başla· 
manyadan bir mütehassıs 

rındaki jet] sözü kaldırıhn· 
getirilecektır Ru iki direk '----------
törlükde yakında itlerine baş· ı 
lıyacaklardır. 

harrir değilim . Bir çok ro 
manlarım var. (Akıam ha 
berleri) gazetesinin daimi 
mu harririy im. Hiç ybzıları· 
mı o\rnmadmız mı? 

- Hayır okumadım. İh
timal ki yazılarımzı batka 
bir isimle neşrediyorsunuzda 
ondan .. 

- Hdkkınız \far Yazıla · 

rıma ekseri ~acit Kerim diye 
imza atarım. 

Belkis limonatasına yudum 
yudum içerek bardağı masa
nın üstüne bıraktı: 

Sacit Kerim .. Şimdi 
hatırladım. Geçen gün [aıkaJ 

dair bir yazınızı okumuş- / 
tum .. 

[
4

] Büyıik Turk 
«Çağalny le/ıçesiı> 

Lıiucıli 

- Evet nasıl buldunuz? 
Belkis, bct§ını omuz.una 

doğıu eğerek: 

Fen?! değil dedi. 
Ömer, onun suinJeki me

mnuniyetsizliği anlamı' ol
malı ki: 

- Pek yarım aiızla söy· 
!ediniz hanım efendı ; dıye 
cevap verdi 

- Fikirlerimi açıkça söy· 
!ersem bana kızmaz m11ınız? 

K atiyf'n . . 
O halde söyliyim, Ya· 

zılarınızı pek mana11z hul
bum. Fıkirleriniz hiç bir 
suretle kabul edılecek şey · 

ler deRıl 

- Lütfen i:zah edermisi · 

Kelimelere yeni bir mana 
veren ve onları a~ çok nü 
ans 1 ılndıran ıey, onların ba· 
ılarına ge1en {etj unsuru 
dur. 

Şımdiye kadar gördük ki ' 
• 1 

(et] unsuru, kök olarak, "ku-
vvet, kudret, sahip v. "s.,, 1 

manalarına geldiği gibi, ek 
o arak da, kelimenin nere 
sinde bulunursa bulunsun, 
umumiyetle "yapıcılık, ya
ptırıcılık ve yapılmış olmak

lık" anlamını göst~rir. Hu 
iki kelimede ( +t} eki prefi-
ks olarak kabul olunabi 
lır 

fTI eki, JTekmil) söz.ündt 
şimdi saydığımız üç anlam. 
dan, üçüncü anlam rolünü 
yapıyor; yani "yapılmış ol. 
maklık,. manasını verdiriyor 

[Tekmil} demek [Kemil J sö 
zündeki anlamın yapılmıt . oLI 
muş, bitmiş '>iması demek. 
tir. [Tj ekt, ITekamüll keli· 
mesinde birinci ve ikinci 
anlamlarında rol yap yor, 

yani "yapıcılık ve yaptın· 

cılı k". Buna nazaran (Teki. -
mül ı kelimesinin anlamında 
henüz mefhumun yapılmak· 
ta ve yaptırılmakta olduğu 

anlatılır. 

Mü~emmel 
Kelimenin eUmolojik ıeklinf 
Yazalım: 

t i) (2) (J) (4) ı 5) 

(em + ük + eğ + em + ı 
el) 

(1 ) em: (v. + m). kök 
olarak "alamet, işraret, ni
,an" manalarına da geldiği 
malumdur. Yani burada 
"belli edici,, mefhumunu ha
izdır . 

(2) ük: Bundan önce ana· 
!izlerini yaptığımız kelimele · 

rin hepsinde olduğu gibi kö 
ktür ve aynı anlamdadır . 

Yanı "büyüklük, çokluk, v 

s ,. demektir. 

Em + ük = emük: Belli 
bir büyük!ük. yükseklik, ço 

niz. 
Hay , hay .. Siz insanları 

bilhassa, kadı::ıları pek sathi 
ve pek maddi bir gözle gö 
rüyorsunuz. Sizin ındinizde 

kadın , bir zevk aletinden 
başka bir luymeti haiz ola 
mı yor. 

Yoksa siz de, atkın la 
huli bir tef olduğuna inana 
nlardan mıaınız? 

Hiç ıüpesiz Aık. ruhi 
bir olgun'uk ifade eder. Mad 
dıyet ikinci dercede kalır. 

Ömer, el 1erini pantolonu 
nun ceplerine sokarak, iıke· 
mlenin arkalığına dayandı. 

Fantazl . Diye cevap ver· 
di. . 

Bütün bunlar f antnzideo 

vı - Ümüğ < örüğ) = to• 
planmak 

Yii - Umüğ (örtü) = to· 
plamak 

Vlll - Mukum = tek 
mil 

( 4) em: Kendinden evel • 
ki sözün anlamını kendinde 
lophyan obje veya ıüjeyi 

gösterir. O mefhuma mülki 
yetini ifade eder. 

(5) el : Bılindiii gibi "en 
gln 'ik ve fÜmul" anlamın· 
dadır, ve bu anlamla ıözü 

sıfatlandırır . 

Em + ük + eğ + em + 
e l; görüldüğü aibi kelıme 

ortasında uçuncü unsurun 

(ğ ) siyle. dördüncü unsurun 
vokali , yarıi (ğe) nin uzatma 

rolü, bundan sonraki (m) 
konsonuna terk olunuyor, ve 
baştaki vokal de düıüyor; 

kelime MÜ. 
KEMMEI oluyor. manası 

tümül içinde umumif ola
rak be\li bir büyüklük ol· 
ıunluk v. s demektir. 

TEKEMMÜL 
Ketimin etimolojik şekli: 
( 1) (2) (3) ı 4) (5) 

<et + ek + eğ + em + 
ül ) 

(1] el: f.hlindiii eibi "ya 
pıcı , yaptırıcı,. anlamını gö· 
terir. 

L2J ek: Yukardan beri ee
leni ke' ime1erde köktür, ay
nı anlamdadır. 

{ 3} eğ: Manayı tayin ve 

ifade eden ektir 
{Etekeğ): Kökteki mana

ları yapan ve yaptıran de 
mektir . 

(EtekeJ [*l, ve jetikeJ [ .. ~] 

"yaptıran, terbiye eden, tel · 
lam eden" anlamlarına da 
gelir. 

/. //, 111, - Hıiyük l Lirk 
lıiyati «Uygur lehçesi» 

IV - Hemrn bıllıin Ana · 
doluda 

F. rı, \' fi - fJı·karıki, 

r.ıkut lıigaii 
ı'l/I - Rwllof. JV, «Kı 

ryı:. lehçesi» 
l*l Pavet de Courteille 

(Lütfen çeviriniz] 

ibaret. Aramızda çok büyük 
telakki farkları var. Bunun· 
la beraber, gene aynı netice 
üzerinde birleşiyoruz. Siz 
uzun ve dolambaçlı bir yol
dan nihayete varmak ısti

yorsunuz. Bense; en kesti
rme yoldan hakikate yQrü
mek i!iliyen bir adamım. Size 
şunu söyleyim ki; tabiate 
uzak her şey, bende nefret 
uyandırır. Yaldızdan hiç ho· 
ılanmam . Dünyada platonik 

atk denilen bir ıey mevcut 
değildir . Bu eski beylik söz
ler yüzlerce sene gevelendi 

durdu. Atkın bir tek mana-
11 vardır : 

BiTMEDi-
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TÜRKDILI 

IEticiJ r· ı doğrudan dpj 
ruya "fail" demektir. 

l 4) em: iz.ah o'tunan "ya
pıcılığı.,, kendinde toplıyan 

ıüJedir. 

,. ........ ···• ...... •• •u" ~::::::::z•::z::::::~::ı::• ı a•)J)--a(rce-•• •• ...... w .. ı 
: Şundan bundan : M · •• il .. ..... , .................. " . . . . ,. ' ' 

[5) ül: "Şümul ve umu 
miyet,, bildirir. Kelimeyi son 
morfolojık ve fonetik şekli 
i e yazalı•n: 

ihracatımız geçen yıllardan a 1 s l I f A o E N ı z ı ii 1 
• s A y · ı N • 

1 faz~ ırtmış = r.1 
• ' 

Ru yıl hemen bütün mah- •"• o u·· s u·· N u·· N u·· l ' •• • .. . . 1 1 
TEKEMMÜL: kendi ken· ;~~e·!~~:::!h::ıc~~;.~~"rı~~: .n · · · U I MUŞTERILERIM ZE ı 

dine kemal bulmak demek k d k' d 1 k M tt A · 1 
ıır ~:m:nı:~:~~::.: ~ım:;~. !2 İstanbul ve izmir depoların-"" ,• Ucuzlug~ U ' 

* l rağmen mahsüllerimizin ge ' 

le~:}si~üyük Lügati "kazan ı çen yılki fiatlarından daha 12 daki fiatfarfa, t~ A z r • 1T A 
eyi fia~lar bulmu,tur. •• •• ~ araı etı v e • 

-~:-.- Bu yu-ıden ekonomık du •• Her nevi Cam Ayna kontreplak" •• ' s 1 
rumumuz son zamanlarda ı•• . . , , . . , •• on Moda ..,.,.. 

Tu.rkı'yede ~alı"çılık ço\c hararetlenmi§tır. Malini ıt~ korneJ, lstor, kaplama almak ıstıye- •• 8 I 
Türkivenin en mühim se· 

rvetleriııden biri de balıkçı 
lıktır Deniz erimizde hemen 
her nevi balıklar yetişmek

tedır. Geçen yıl yani t 934-
1935 yılında Türkiyeden 
istihsal edilen balıklar şun· 

U A serbest satan köylünün alış tt nler her halde: ,. il ' 
ve tediye kabiliyeti artmış tt . . . . . .~ 1 . Malları ile tanıdığınız 
tTı: k h 1.. k .h. . ı :1 Yeşıllı cıvarında Camci Hılmının ~: i • 

]ardır. 

. Pcalamut; 885,ÜOO çift, 

Torik I.230,930 çift, ve 

İıtiridye: 80,ooU par\·a .. 

Bunlardan başka Kefal, 

Kolyöz. Sardalya. Kalkan, 

Kılıç gibi birçok cins balak
lar avfanmııtar. 

Kayıp mühür 

Uf Ul\U tan ln8 811 1tf d.kk" .., 1 d tf ' l~«t lı ı• i rl,ct \i Şlt 11 l ı 1i 
arastırmalar ı: u anına uurama ı ır. 11• ' 

ı . . .a................... .. ............. -~ * f M 'f V K M • 
en t~:~~=~:;•:o~:::::ı T~~: ıw,-•a ·---•-••aaa•a•--••-a: ; an(azj anı 8(018 8 Um3Ş 8ğ8Z8SIOID 1 
~0~~~~~~~k i~!<l.:üy~~r.::.~ ·e Her Tecimenin En Büyük Dileg·i: ~ : S O N l\ 1 O D A 8 
::::1~~:1::.,ı:'.:;:~~:,:~'. - Satış Sürümünü Arttırmaktır. :: İ 1 

Amerika Cumurbaşkanı- . 1 ~mi~'. ıT.\:' _ ı-ı~~ .ı K, 110!~1.rK . YiiN ı.i" ı:EH! · I 
nın aMığı ma~alya F a k a. t ı • .il \ :-< 1 OLI I~ L.' ı .. . 1.\ L 1 '~Ll ~\! '·"!· ... ~-Llll- • 

Amerika itfayiceled genç 1 SELİK Ki 'l.\l;il ı.\IUlllZ lılıL\11~ 1111. 1 
~::;,7.~!;;~1.~~bi~~~~:~~: Satışta Birinci Şart: ••• ••••••••• 
mur başkanı Roos,•elti de 
davet etmiılerdir. Cumur· 

llsmail Glrgın] İsmal adı başkanına bu toplantıda it· ''R ki A d 
mühürümü kaybettim. Ye ~:i:.:~ii::;d~;~ altun madalya e am,, ır e Balıkesirde 
nfsinl a lacağımdan hükmü 

olmadığı ilan olunur. Ay çiçeğinde ~aucuk cev-
lvrindınin Karaçepış 
köyünden Halil oif u 

İsmail Girgin 

E~remit Asliye 
Ma~~emesinden: 

Edremidin Biller köyün

den İımail oğlu İbrahimin 
mezkür köyden Mıstık kızı 
ve İbrahim karısı Adile aley
hine açtığı boşanma 
davasından do 1ayı müd-
.deialeyhe mezbure na-

heri varmış 
Profesör V. Verıkuski, ay · 

çiceğinde kauçuk veren cev· 
her bulunduğunu ve bunun 

en çok çiçeğin yaprakların· 
da topla.ndığını ortaya atmış 
hr. Ayçiçeğinin bazı cinsle · 
rinde bu maddeden }Üzde 
iki bulunmakt.ıdır. Lu yıl 
toplanacak o 'an birç-'>k ton 
ayçiç~ğinden tecrübeler ya 
pılacaktır. Kauçuk cinsinden 
bir maddentn bu tecrübeler 
ile elde edilecP.ği umu'mak · 
tadır 

Kaplanı yenen genç kız . 
Bir Amerikalı genç kız 

Satacağınız Mal1nız1 

Herhale Reklam Ediniz. 
\i t.~ llıı llckl•lıııl<tı·ıııızı 
( TURKDLİ) nt~ , , t•ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 

. -
' • t.• . ... . ~ ~ • • .. , : 

Yaz an: i. HflıKKI flıK/1} 

1 ı ı ı "I~ et ı, i k I~ sc r i ıı i 
. 

llt•ı·kc~ 4)kııııı«ı l ıflıı· 

75 Kuruş 

Kitapçtlarda Arayınız 

mına çıkarılan davetiyetinin 
ikametgahı belli olmadığın 

dan bili tebliğ iade edi l miş 

olduğundan hakkında ilanen 
tebliğat ifasına karar veri
lerek muhakemeleri 12 12-
935 perıembe gunu saat 
14 de bırakılmı§ olduğundan 
müddeialeyhanın vakti mez. 
kürde ya bizzat veya bir 
vekil göndermefi aksi halde 
muhakemenin gıyabında de 
vam edeceği davetiye ma· 
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

bir kaplanı küçükten büyüt. 
mü~ ve kendisine alııtırmış· r 
tır. Şir dı iki yaıındıı olan 

, 
Un ve zaMre f iatlan 

HOi - - - - - --- - -------- - - - -•~~!ii!aS~e~g~a~~~~~~~~~~~m ~~~~~=~~~a~~§ı 

111 Halkevi Bakıevi l bu kaplan güçlü kuvvetli 
bir halde bu1unmaktadır 
Fakat genç kız bu sevgili 
hayvanı ile yaptı güreıte 

ekseriya galip çıkmaktadır. 
Eskiden beri vahıi hayvan 
terbıyeıile meşgul olan uz. 
manlar bir insanla bir kap · 
lanın bu derece cfost o!ufuna 
tesadüf etmediklerini !Öyle · 
mektedır1er 

1 hALIUSIR OHtERDARll61lllHlARI1 
Emvali umumiyeye olan 12454 lira 40 kuı Uf borçla 

randan dolayı tahsili emval kaııunu ahkamına tevfikan 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyr.tinin 4 1 1 935 tarih ve 
441 sayısile satılma sına karar Yerilen Behçet paşa verese
lerinden Manyas n Tepecik köyündeki Çayır, tarla prinç 
lik mevkıinde Refikanın 2716 lira kıym~tl i 10 1 dönüm 
Hacerin 4074 lira kıymetli 152 dönüm, Haticenin 8 148 
lira kıymetli 305 dönüm, Fatmanın 8148 lira kıymet! i 305 
dönüm, İsmail Hakkının 8148 lira kıymet l i 305 dönüm , 
Celalin 2716 lira kıymetl i iOt, Zehranm 1018 !ıra kıy 
metii 33 hafidesi Fatmanın 4074 lira kıymetli 152 dönüm 
tarlaları 2 5 · I 1 9 35 pazartesi günü saat 15 de ıh a ' esi ya 
pılmak üzer.e 4 11 935 tarihinden itibaren 21 gün müd 
detle aleni müe.ayedeye çıkarıldığından ta liplerin Pandır
ma idare heyetine müracaatları ve fazla malumat almak 
istiyenlerin mal müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

4 l - 299 

2o ikinci teşrin Çarşamba 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 

" 

Parlak 2 yıldız 

NOT: 

Kuruş 

880 
720 
680 
350 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver

gisi dahil değildir. 

Zahire fiat arı 
ı kilosu : 

Cinsi Kuruı 

beher 

Santim 

1 mı Halkevimizin Sosyal ya.dım komile•İ ta•af ,nda n e•k i U••Y Di•pame<i yap•· I 
ın' sın.l a açılan hakıevinde aşağıda yaıılı günlerde dokto r arka ·Ja ~ larımı:ı fakir 

1 m halka bedava bakacaklardır . Halkımızın ba luevimize bat vurmalarını dileriz. I 

ı,ın H A S T A L 1 K L A R B A K l Z A M A N l U Z M A N 1 N A D 1 1 

ID İç ha sta l ıkl <l rı Pazartesi günü saa t J 4-15 Ba y Dr . Medeni Akkent 1 
ıını Göz haatalıklan " " " 15-16 Bay o,, lhaan Oskay 1 

Ku1uk hastalıkları 

ıWı Cerrahi hasta lıkları 
ıını 

Sa lı 

" " 

liU' 
MJ Kulak, boğaz. burun H. Çarşamba ,, 

IMJj Çocuk hastalıkları . ,, ,, 

lmı 
il 
nnı 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzma nı 

Per~embe 

.. 
,, 

" 

.. 
.. 

" 
" .. 

15 i6 
15-16 

15-16 
16 17 

15- 16 
16-17 
14 rs 

.. 
" 

" 

" 

., Dahi 
,, S a di ÔLatay 

.. 
.. 

.. 

Kam il Sesh oğlu 
Memduh 

Mehmet Ah 
Halit Üzel 

,, Kadri Yetkin 

Yumuşak bu . 7 
Sert 6 

" 
Çavdar 

1 J İç hasta l ıkları Cuma ,, 15- 16 ., Raif Demiralp 

~~,5 ı lxıl Cerra hi hastalıkları ,, ,. 16- 17 ,, ,, Ali Rıza Tezel 

l imi ııalkevi Baıkanl ığı il Arpa 
Mısır 

1
1 

Nohut 

l BAk 8 

1 Kepek 

~- PEI'!" i 
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11 -Basınyeri il matbaasi: 


