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GÜNLER.D~ VE Günü gcçmi~ sayılar 25 kuruştur. -C. H. Partisinde 
s ---
d Q~~rn kanununda yapılacak 
j egış iklik görüşüldü, Dışarı 
~~ri Bakanımız izahat verdi. 

P,r\j .ara. 26 (AA.) - C. H kikat yapmak üzere şehri. 
t ıı bug" .. 1 d a ıaat 1 un oğ e en son mize gelmiş olan Ankara 

1 S 5 de toplandı. "k k · t ··.. .. l 
'I - ayı . . yu se zıraa enstıtusu ta -
~ cj nı vargısı kanunun . 
da hltddesinin A Fırkasın- . ebelerı bu sabah Morsin yo-
tek_~ap~~~ası hükfımetçe ge- lile İzmire gitmişlerdir. 
~kınd~or~Ien değişiklik ha-
d~ıılendi801 olan hotıpl~r 
ll~ler· kten sonra bu değı-
~•bıı11:tt~erinde olduğunu Mafatyada bir sinema· bi-
~ 1. 

Dı9 si - Bundan sonra fi8SI yandı. 
l>ıt a;:sal işleri hakkında Malatya, 26 (A.A ) - Dün 
~r•ıın •nı Tevfık Rüştü , 
llJUniyetı"er~iği iz?hatı mem- gece fılim tutuşmasından 30 
i~ Le dınlendı bin lira değerideki hususi 

ıe. ziraat . enstitüsü 1 idareye ojt sinema binası 
lll8~9f • • tamamen yanmıştır. Bu sıra 

Ada lffmn 88J8~8fl. da bir kadın kalp sektesin. 

~;;~-nd.dö;üş\hukuk 
• l'llüsavatı istiyor! 
Itır Başbakanı italyaÖ dostlarımızın sözlerinden bu 
~~.)•Yeye erişeceğimizi umuyoruz, diyor. 
)t·'haı\26 (A.A.) - Bir in- müsavatı istjyecektir. İtuly-

IJ'en 8 Oplnntısındn söz sö- an dostlarımızın sözlerı'nden 
~ ' ~ 8§bakan dedi ki: 
~1' .. •caristan uluslar kur- bu goyeye erişmeği ümit 

" rn . Uracaatlu hukuk ediyorum. 

Suriye 
f ev~alade ~omiseri. 

Sayın konuğumuz Ankarada 
merasimle karşılandı. 

Ankara, 26 (A.A.) - Fra
nsnnın Suriye fevkalade 
komiseri Domnrtel bu sab. 
ah şehrimize geldi ve say. 
ın konuklar Türk ve Fra
nsız bayraklarilo süslenmiş 

olan durakda Dış işleri 
Bakanı 8. T. H. Arasla 
Ankara valiei, emniyet mü
dürü, merkez kumandanı ve 
~'ronsız sef ıri ve sf earet ileri 
gelenleri karşıladı ve bir as. 
keri müfreze seldmladı. 

Komiser ıo ziyaretleri 
Ankara. 26 (A.A.) - Fra

ns~ının Suriye fevkalade ko. 
miseri Domartel öğleden 

evel Dış Bakanı B. Tevfık 
Rüştü Aras ve öğlen sonra 
da Başbakan ismet lnönü 
makamlarında ziyaret etmit 
ve bu ziyaretler inde olun -
muşdur. 

B T ev Cik A rııs öğlede An .. 
odolu kulübüntle 8 Domar-
tel şerefine hususi öğle zi
yafeti vermiştir. Ziyafette 
Dış Bakanlığı ve Fransa bü
yük elçiliği ileri gelenlerile 
Domnrtelin berdberlerindeki 
zevat hazır bulunmuştur. 

tı Berlin Görüşmeleri Devam Ediyor. 

~ arıden: nkbin bir adamım. Kendi 
~~."eti"2!ze __ güvenmel i~iz diyor. 

1 rtıüdaf ayı alakadar eden bazı ibtidai ma
~1a,,,in cl.delerin ihracını muvakkat~n menetti. 
h,:'rı ~;6 (A A.) - fogiliz katen meneden bir karar· ı yapılmasına bütün vesaitle 
~ ~~.. ıaJcereleri Bu sa. name kabul etmiştir. muhalefet etmeğe karar ver-
llıtz Bar boştnmışdır. Balkan ye küçük anlaşmaların mi_ş olduklarını bildirmeğe 

L ~ati IJbakanııın söyl&Yi. alacağı uziyet Balkan anlaşması başkanı 
het°"le~i 8' ~6 (A.A.) -V Bükreş 25(A A.) - Siyrı-

1
• bey Titüleskoyu memur 

. Yeeın· ensan l h r·ı . t . 
1(6 fi ın acılı .. sa ıne a ı Macorıstım veya 1 e mştır. 

:~ b·ı 8~bnkan Fl§ı mdunnse- Bulg ıristun Alman misalini Poris 26 <A A) _Bazı ıiya-
q I' tl i nn en uz k' d k · k ' · ~lld Ulult .. . . tn ıp 0 ero mecburı as er- sol mehafılde Paristeki ü~·ler 
'te . il Fran soylemıştır. lik hizmetini kabul ettikleri 

0
.. .. • . t .

1
. 

1
, 

ısr sızln "d g ru§mesının naı ız i ransrı 
~ n lltlıı ittjh rın yenı en tuktirde küçük anlaşma ~e ve ltalya arasnd: uluslor ara-

ll~bllka ada davet ed Balkon nnlosmosı devletlerı. Si r ı· ti . h L d .. 
lJ n d d' k' aa ıye erı n11.aın o ao 

tehh lu8ı8 6 ı ı: nin sefeberlık ilıin edecekle· rüş birl'ğ" . ktlt tt' . k 
~~.ı~elerj rı tehdit eden rini tokzib etmektedirler. t . ~ ını 1 ~ < 

0 1~ 1 3 

'd ılj"' sayıy) dökecek Bunnnlaberoberzannedildig-i- naa 1 ız ar edılmektedır. B. 
>~llıı~ Çünkü nikbın bı'r Laval Fransız hükumetinin 
~ @'ti~ kendi k ı· . ne göre balkan onlnşmns:m ceryan etmekte olanmüzake-
rrı en..... 11\'VO ımı- teşkil eden Yunnnistnn, Yu- ı d 

t&ız ·•ıe.liyiz. roj er.~ Alman kararını n.a 
ı. flari .. kabınesln'ın b. k govfıı,,yıı, Türkiye hükilmet· z_~r~ ıtıbare olmamak istedı· 
~t Qı .. , 26 (A 1r ~ ararı leri Alman sildblonmasından gını ve buna hinaen siltlh-
,~~ eclj · A.) - Nazır- Balkand:ı sebep olduğu geı·- l 
ııı,}dttr l!ı llıilli müdafaaya ginliği Paris ve Lohdra hukfı sız anmadanlakşm~~ı hukklın~o 

l{~e' . bazı . . . ceryan e ece muzakere ~Jrın 
er1n ibra ıptıdnı metlerine bildirmcge ve bu şimdiye kadar olduğu gibi 

1 
c~ muvak- memleketlerinde' Jeğişiklik- mevcut muahede hııkümle-

rı O•• --:= ç=,. n ,· n rino isnat etmesı lhımgeldi-

l n u ğini söylemiştir. 
~I ' , B· Laval, Frnnsanın İngiL 

~ ... Unın y 1 d. .. . . 8ı'r kısmın"a de"~etlı' "ı·r ı~rc ve tta11a tararından ı ıs-'lllul 1 onumunu u 11, u vıp edilen doğu ve orta av-
•maL ' · k ti 1, h·I," " · rnpa misaklarıoı tahakkuk 

1 ~da 1 ıçın ~azırhk 1 lı UftUm suruyor. 0ltİrmek azminde olduğunu 
\()1'u 

0
", 26 (AA , : Şunghay, 26 (A.A.) ilave eylemiştir .. 

~ .. ~iller· . ) - lkıncı Vasati y nnguz havzasında Fransa inıriıtere. ltalya "Örüş 
ıı~li "l ının l 4 .. ı l" uzun zamundanberi devam ı & Ei 
~ -ı ı ""a cu Y1 c 0 • bı· ı ıı·kıerı· '-le ... rttu 1 . . eden kuraklık netic1..•sindo 

l'&ej 1 şe ırımız dehşetli bir kıtlık başlamış_ 
nı e ltutıulnncaktır. tır. 

Londriı, 25 (AA.) - Sir 
( Devamı ikinci sııyfadu ) 

Türk Dili Araştırma Ku
rumunun Bildiriği 

Tıirk Dili Araşitrma Ku
runm Başkanlığından: 

1 - Türk Dili Araştırma 
Kurumu, ulusal varlıklar gi· 
bi, Türk dilinin kurtuluş har
eketinin de yaratıcısı olan, 
eşsiz ve Ulu Önder 

ATATÜRK'e 
Tükenmez saygılarını su. 

nmağı ilk borc bilir. 
2 - Türk Dili Araştırmn 

Kurumu, Tarama Dergisini 
bastırıp yaydıktan sonra 
bütün yurddaşlardan 9u üç 
soruda bulunmuştu. 

a) Yabancı kelimeler için 
Dergide gösterilenlerden baı· 
ka Türkçe karşılıklar hntırlı
yormusunuz? 

b )Duğide gösterilen kar
şılıklardan yanlışlık görüyor· 
muşunuz? 

c)Derğıde gösterilen karşı
lıklardan hanği11ini en uygun 
ve dile en yatkın buluyor 
sun uz? 

Dıl kurtuluş hareketine ulu 
sumuzun nekadnr candan il
ğilendiğini gösteren en par· 

.lak tan•t, bu sorular üzerin
de Ttik Ojlj Araştırma Kuru· 
muna iki yüz bine yakın ce. 
vap gelmiş olmasıdır. 

Bıı cevaplar ayrı ayrı, 
8) Kntm:ı fi~leri, 
h) Oiizeltme fişleri, 
c) Seçim fişleri, 

halinde sıralanmıştır. 

I 

Aynı zamıında Etimoloji 
kolumuz, yabancı dillere ge· 
çen Türk kökleri hakkında 
araştırmalarına da devam 
etmiştir. 

3 - Türk Dili Ara§tırma 

Kurumu, bundan sonra bir 
KARŞILIKLAR KILAVUZU 

KOLU 
Kurmuş ve elinde bulunan 

bütün dosyaları ona vermiş
tir. 

23 - 12 - 934 den beri 
devam eden bu çalişmaların 
vE1rimini yurtdaolara soruyo
ruz! 

4 - Kılavuz Kolu bu ça. 
lışmalarına Tarama Dergisin 
de bulunan yabancı sözlere 
t~k karşılık koyma yolunu 
l utmuştur. Yalınız birkaç 
onlam birden ayrılmış olan 
sözlerde her anlam jçjn ayrı 
.karşılık vardır. Dergide ol
mı yan Arapça ve Farsça ol
an sözlerden (Kamusu Türki) 
de bulunanla rda Kılavuzu 
alınmıştır. 

Oımanlı<'ada bulunan ya. 
hancı terimlerden, .kollanma 
dilinde çok yaygın olmıy. 
anlar, kılavuza alınmıya

rak, Terim K•musunu yap
makta olan kolun bölükler
ine bıMkılmıştır. 

Çalışmalar arasında, Tar· 
ama Oergisi başta olmak 
üzere birçok dil kaynakla
rı göz önünde tutulmuştür. 

Bunlardan en belli başlıları 
şunlardır: 

1. - Şemıettin Sami'nin 
Kamusu Türki'si, 

2. - Ahmed Vefi Paşa'nın 
Leh\~ei Osmllnt'si, 

3. - Esad efendinin Leh
~~et-üllftga'tı, 

4 - Muallim Nari'nin IU
gatı 

* * * 

5 - SalA bi'nin lugatı, 
6 - Asım'ın Arıbca K.-m

us tercümesi, 
7 _ Aeım'ın Faraça Burh

anı Katı tercümeei, 
8 - Ferbeogi Şuuri terc

ümeei, 
9 - KAşgarlı Mahmud'un 

Divanü lugat -it·Türk'i, 
10 - Ebuhayyan'ın Eli4.. 

rak lisan-il-etrak'i, 
ı 1 - İbnümühenna l~gati 
12 - Şeyh Süleyman'ın 

Çağatay 10.gatı. 
13 - Hüseyin KAzun'ın 

büyük Türk lfigatı, 
14 - Radloffun Türk 

lehçeleri lflgatı, 

t 5- Wilhelm Thom10n11n 
Orhan Abideleri, 

16 - Fransızca Luouue 
ve Littire IOgatları ile Fraa
sıı akademiıi ldgatı, 

17 - R
0

edhauı ltgatı, 
18 _ Bianehir lügatı, 

19 - Pavet de Courteille 
in Şark Türkçeıi hlgatı, 

20 - Oscar Bloche'on(Dic
ti onnaıre etymologipue de 
lıı langue françaiıe) j, 

21 - paul Rouaix'nin (Of· 
ci tionnaire des ideet ıuggt• 
rees parles motl) 110, 

22 - B. Lalaya •e A. 
Sardou'nun fran11zea Sinonim 
IOgatlerı, 

23 - Kluge"nin Alll\aa 
iştikak IOgati, 

24 - Sach11 Villatte'in fr _ 
ansızca.almanca ltlgati, 

25 - walde'nin ittin dj. 
linin iştikak Jt\gatiyle lndo
(Devamı Ü9ünôtt sayfada) 

Osmanlıcadan ~ürkçeye Karfılıklar Kılavuza. 
1 - Ö: ftirkçe kökltrd~n gelen sözlerin karıııma (T. Kö .) beldtği (alttmtti) lttm

muşlur. Bunlar1n Jıer birl hakkmda s1rası ile uzmanlar1mızm (müitlıaısıs) yazılarım 
gazetelere verfctfjiz. 

2 - reni konan karşılıkların eyi ayırd tdilmeıi için, gtreğint gört. FranaızcalarL 
yazılmış ayrıca örnekler de konglmuştm. 

3 -J<ökü Uirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş vt kullamlan ,ekilltri alın. 
mışlır: Aslı ak oları hak. uslc ügt1m oları lıükılm, ttirkçe "çt>k" kökünden gelen ştkil gibi. 

A 
Ab = Su 

Umuru nafıa = Bayındırlık işleri -= (Fr.) 
Travaux 

ı~bı hayat, dbı hayvan =Bengisu 
Abru = Yüzakı, yüzağartan 

Örnek: Abıruyu ulemayı zaman=Zama
nın bilginlerinin yüzakı (yüznğartanı) 

\bnu dökmek = Yüz suyu dökmek (Bak: 
tezelliil etmek)=(Fr.) S'humilier «Srıcrifier 
~e son amour propro.» 

pub)jcs 
imar etmek = Bayındırmak 
Abd = Kul= (Fr.) Servjteur, esclave 
ı\bid (Bak: znhıt)=Tapkan 

Abli= Babalar 
Örnek: .ı\ bfi ve ecdadımızdan muntakil 
~ Babalarımızdan ve dedelerimizden 
kalma ... 

Ahfid, tlb~dnn =Bayındır (Hıık: Mamur = 
(Fr.) 

Flori~sant et prospere 
Örnek: Ankara on yılda bayındır bir 
şehir oldu=-: Ankara est devenu en dix 

.. nns une ville florissante et prospere 
.\bddani: abddanlık = Bayındırlık = (Fr.) 
l'rosperite «etat de ce qui est florissant et 
prospere» 

Örnek: Türkiyonin bayındırlığı gittikce 
ıırtmaktndır=Le prosperite augmente 
continueilement en Turquie 

Örnek: Güneş tapkanları = Adoratıure 
du sofeil 

lbadet=Tapınç 

ibadet etmek:::ı::Tapmak tapınmak 
MAbed=Tapmak=(Fr. )Temple 
~bdesthane=Ayak. yo)u 
Abgfin=Mavi 
Abiıle= Anıt=(Fr. )Monument 

Örnek: Anadolunun birçok yerlerinde 
Selçuk Türkl~rinden kalma anıtlar var
dır = il exi11te dans pluıieurs regione 
de l'Anatolle des monumtıınts apparte
nant aux Turca Seldijoucidu 

Abidevi (muazsam) =lnıt•l=(Fr.) Monu
mental, colo11al, gnndioee 
(Anıteal'delri son «h> ince okunaeakt1r) 

Abe~=Boş, saçma=(Fr.) Absurde, vain 
Ürnek: Boş, yere uğraştık=Nons ftmeı 
de vnins efforts - Saçma sözler=Pa

( Sayfaya lütfen 9eTİrioiz ) ' 
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llYfA 2 TCRK DtLl 

Yabancı gazetelere göre Erit re 
Hududunda yeni ~ir hadise 
ltalya bu hldiS1den dolayı 

Kabeşislım şiddetle protesto 
edecek 

,--··----··-··-----··----··------··--------: fŞEH I RV EMÜLHAKATT A 

Tü· ki·yede on bir yllhk 
mektebcilik çahşması 

1 ---r;;~ ;;-~ ;~-;-ş-~-;i·;-N-;t,-ıy;·s ı 

Berner Tagvacht Bern ya
zıyor . 

mümkün oldu. Bu muvaf· 
fakiyet evelce imkAnsızdı. 
Bu imkAnsızl ı kla beraber 
eski Türk mektebler i dini 
müesseselerle sıkı bir surette 
bağlı bulunuyor ve talebe
sine sathi bir tarzda baz\ 
dini malumat vermAkle ik
t ifa ediyordu. Kız çocukları 
ıse hiç tahsil görmezdi. 
Hem buna lüzum var mı idi? 
Türk kad ını hayatını harem 
daireıine kapatmış değılmi 

idi? 

Roma, 26 {AA. l - 23· 
24 gecesi Habeşistan 
ile Eritre · arasındaki 
hudut boyunda yeni bir hd
dise olmuştur . ltalyanlardan 
bir sivil yoralanmıştı r . 

Habeşilerden hAdise yer in. 
de bir ölü, iki tüfenk, altı 
fişen bırakmı şlardır . 

ltalya sefareti bu hAdise
dcn dolayı şiddetli Protest
oda bulunacaktır. -·-

Nahiyesi müdürü vekalet 
emıine ahnd\ 

Marmara nahiyesi müdürü 
Cevat vekfilet emrine alınarak 
buraya Kavak nahiyesi mü
dürü İzzet tayin edil
miştir . Yeni müdür Marmo_ 
rada işe başlamıştır. 

Merkez mı1mü~ürü . 
Merkez malmüdürü Meh· 

met Ali Bandırmaya gitmiş
tir . M11lmüdürünün B ndırm· 
ai a gıdiş i or n ~al!yesine 
ait birişin tah kık ıle ald-
kadardır. 

- --- -
Muhtarlan nahiye merkezinde toplanarak görDıd 
Zirai kredi . kooperatifi de yı\hk toptant111m Y 

Sovyet Rusya en aşağı yüz 
sene geri kalmış olan kültürel 
bir iok ışt1 fı te)Afi temeğe 
mecburdu. KamAl Atatürkün 
yeni Türkiyesı ise kAndisini 
altı asırl ık bir ge ril ıği müm
kün mertebe kısa bir müd
det içinde atlayıb aşmak va
zifesi karşısında bulmuştu. 

Bu yolda Türkiyedeki müş
kilAt Rusyadakinden büyüktü. 
Türkiyenin ilerlemeıi mat
lub olunca ıon inkılaba 

kadar fikir ve ruhlarda 
mutlak bir surette hakim 
olan islA.miyetin muhafRza· 
k4r nufuı ve tesirler ini 
tamamen izale etmek lAzım 

geliyordu işte bu lüzuma 
binaen Türkiye medenı hak
ların en modernini ihfrıa 
eden lsviçre kanunu mede
nisini kabul etmiştir . Talim 
ve terbiye ve mektebcilik 
sahasında da Türkiyenin er
işdiği tarakki merhalesi ha
yretlere değer. 

Parisde çıkıın Vu mec
muasının Türkiye hakkında 
ç ı kard ı ğı nüshai mahsusa
ıından aldığımız bazı ra
kamlar Türkiyed• şimdiki 
inkişafı iıbat etmektedir: 

Serbest 
S b 1 

k b b b Erdek Belediye Başkanlı ğı .. er est mes e er a ı e- , ~ _ 
Şaml ı kooperatifi ortakları bir arada 

Şamlı tMuhnbirimizden) - 935 yılı içinde köylerd• 
Geçen pazartesi gecesi pılması e.Jzem ve ~ 

Vak.tile Türkiye halkının 

yüzde 95 şi analphabet idi 
ve bu taaccüp edilecek bir 
hal değildi; çünki Türk Dili
nde kullanılan yazı. son de
recede güç ve karışık olan 
Arapça elifba ile ıağdan so
la doğru yazılırdı, daha do
ğrusu bir çok kargacık bur
gacık şei.illerle tersim edi· 
lirdı ve içinden ç.kılamazdı . 

Bu aebeple talim ve ter_ 
biye ve mektebcilikJe ilk 
es11lı reform olarak bir kaç 
yıl önce LAtince harflerin 
kabul ve tatbiki ile· ancak 
bundan sonra , mekteblerin 
daha aıağı sınıflarında oku
yup yazmağa başlamalı 

1923 den : 933 e kadar 
yeni devlet mekteblerinde 
illt mekteb erkek talebe 
adetli 250 binden 360 biııe 
kız talebe adedi de 50 bin
den ~O 1 bine çıkmışdır. Yü
ksek mekteblerde ise vak
tile 750 yerine 11500 kız 
talebe ve 6000 yerine de 
32000 erkek talebe sayıl 
mıştır . Ayrıca kayda değer 
bir cihet de şudurki Türkiye· 
de tahıil parasız ve mec. 
huri olup ıslah ediJmiş Is. 

yannsmeye tabi tatuluyorlar 
berbest meslek erbabının 

yaz ıhane, idarehane ve mu
ayene hanelerinin gayri safi 
iratları iki bin lira ve daha 
faz lada olsa 7 inci madddnin 
birinci fıkrasına ithalen be
beyannameye tubi tutulma. 
yarar kanunun 19uncu madde 
si mucibince gayri safı irat 
üzerinden vergı tabi tutulma 
ları iktiza edeceği malumdur. 

Maliye bai.anl ığından vilA-
1ete gelen bir"tamimde ser· 
best meslek erbabın ı n 47 

zviçre kanton)arında olduğu 
gibi mubtelittir. Bu hususta 
da yeni Türkiyede mazi ile 
radikal bir ayrılık vücude 
getirilmitdir. ilk, orta ve 
yüksek mektablerden başka 
birçok meslek mektebleri, 
sanayi mektebleri ve Sov
yet Ruıyada olduğu gibi 
ileri :yaıtaki kimsel~r için 
J e kurslar vardır. vo bu ile 
ri yaıtaki k imıeler artık ni. 
hayet şimdi okuyup yazma 
öğrenebilmiılerdir . 

inci maddede yazılı hıyar 
hakllından istifade edemıye. 

ceklerine dair bir kayıt o'
madığı gibi bu maddede 
gayrı sarı irat üzerinden ver
giye tabi tutulan mük.elefle
rın alelitlak beyannameye 
tabiiyyetlerini istiyebılece k.
leri yazı lı bulunmaaına göre 
gay.ıi safi ırad üzerinden 
vergiye tabi bulunan serbest 
meslek erbabını da ayni hak
tan istifade etmeleri tabii ol
duğu bild i rilmi ştir . 

rolH absurdes 
Abuı=Somurtkan 

Aboıülvecıh=Surntı asık, asık suratlı 
Acaba =Acaba (T. Kö) 
Acayip (N ıda)=Çokşey!=(Fr )C'tiet etonoıtl , 

Tıenı! 

Örnek: Çokşey! cavap (T. Kö.} vermek 
istemedı .=Tıens, alors (1 n'a pas vou
lu donmer une reponse 

Acayip=Ayrı ksın=(Fr.) Excentrique • 
Qrnell: Ayrıksın bir adam= Un homme 
excentrıque 

Acayip= TRnsık= ( Fr )'.\tervdille 
Örnek: Acayibi sebai Alem = Acunun 
yedi tansığı = Les sept merveilles du 
moode 

Acayıp= Şaşılacak = (Fr .) Etonoant 
Örnek: Orada ıaşılacak şeyler gördük 
= Nous yavons vu des choses etonnates 

Accle= Çabukluk, evedilik= (Fr.) llAte 

Ürnek: Bu ne çabulduk!=Ouelle hAtel 
- Bu iş e~edılik görtürmez= Cette af
faire ne souffre pas Je htite. 

Acele= Çabuk, evedi=(Fr .)Vıte ! Ropidement 
Acele dlmek, istical etmek=Çabuk olmak 
evemek= (Fr.) Se hdter. s 'empresser, se 
pres ser 
Aceleye gelmek= Evediye gelmek 
Aceleye getirmek= Evediye getirmek 
Müstacel- Evgin 

Örnek: Müstacel telğaf= Evi"' in tely&zı 
Müstaceliyet=Geçii.mezlik, evginlik 

A.cil= Geçikemez 
Acilen, müstacelen -== Tezelden, geçikmcden 
= (Fr.} D'urgenct, sans retarJ 
Acul= evecen 
Acemi=Acamı (T. Kö.) 

=Bıı adam bu işi başarmaktan oksindir 
Aciz kalmak= Ekeinmt1k= (Fr ) Demeurer 
dans 

l'impuissance de 
Acz= Eksinlik 

Örnek: Onun ekıinliği doğu~tandır 
Aceze= Kimsesizler 

Örnek: DarülAceze= Kimsesizler yurdu 
Acuze= Kocakarı 
AdAb (Bak: edab)= Edevl&r 

Örnek: Bu sözleriniz konuşma edevlerine 
, (adabı münazara) aykı rı düşüyor. 
Adabı muaşeret=Yaşamatöreni (ı) = (Fr.) 
Savoir · vivre 
Adabı umumiye=Utıal törii= (Fr.) Bon· 
nes moeurs 

Örnek: Kanun açık saçık yazıla.ıı utsal 
törüye uygunsuz sayar= La loi coİısi 
dere )es ecrist obscenes çomme cont
raires aux bonnes moeurs 

Addbü erkdn= Yol yöntem, sıra saygı = 
(Fr.) Etiquette, regles du sııvoir- vivr~ 

Örnek: Bu adam yol yöntem (sıra sa· 
ygı) nedir bilmez=Cet homme ne con
nait pas les regles du aavoir -vivre 

Adale=Kası=(Fr .) Muscle 
Adali=Kasıl- (Fr .) Mueculaire 
Addvet - Yağıl ı k, düşmanlık- (Fr .) Animo
site, hostilite 
Adl , adalet - Tüze (2)- (Fr.) .Justice 
Adli - Tüzel -- (Fr.) Juridique 
Adliye vekfileti - Tüze bakanlığı - (Fr ) 
Ministere 

de la justice 
Adil - 'l'üzemen - (Fr.) Juste 
Adu-Yoğı , düşman 

Addetmek - Saymak - (Fr .) " onsiderer 
domme. , 
Adem - Yokluk - (Fr.) Neant 

B. Selahaddin 
VılAyet Genel kamutay ı 

üyesinden Sıı lılh itt in Erdek 
Bele.liye Başkan)ığmden çe-
kilmiştir . Erdek belediye k.a
mutııyı şugünlerde toplanu
ai. yeni Başkanım seçecektir. 

Vilayet Genel kamutayı. 
Vildyet Genol Kamutnyımız 

üçüncü toplantıs.Dl bugün sa
at 14 de yopacaktır . Encüm-
enler kendilerine ait işler 
üzerinde çalışın ı şiardır . 

bay lor. gündüz boyanlora o~'.t~. ışler il r 
olmak üzere · ()kulada çok goruşmeler yapılmıftt 
canlı bir müsamere verilmiş 
okulanm içi dışı hıncn hınç 

dolmuştur. 

' cümleJen olarak da K• 

Müsumere şimdiye kadar 
yap.lan temsillerden daha 
üstün görülmüş ve Halk üze
rinde güzrıl intib ılar bıro.mış 

tır. 

Muhtar seçimi 
Nahiyenin bi r kaç köyü 

istinu edılecek olursa diğer 

terindeki bütün eski muht ır
lar yeni muhtarlara devir 
!erini yapmışlar ve yeni 
va zifoler ıne canla başla snrıl
mışlrırJ ır . 

Muhtarların Kongresi 
Yenı muhturlur nuhıyede 

çevirgen Nazım Bozkurtun 
rıyosetı altında bir kongre 
y3pmışlardı r. Bu • kongrede 
Çevırgen yeni mubterlnra 
yeni vazıfclerindeki to.ki p 
o·leceği yolları 'söylerken 
bılhassa köy kanununun 
köy işlerinde nosıl tatbık 
edılecEğiniJ ileri sürmüş ve 

köyünde şimdiye kad:. 
mal edılmiş olan 1 
mekteb inşasına baştaoil 
Si. 

Muallimi olupta 
binası olmıyan Kiroe, 
cılar, Armudalıın, Ç•1 
ve Yoylnba,ır köyleri• 

birer mekteb inşası 1( 
dere mektebinin bitiril 
nnhiyenin sokaklarda 
avlu yerine taş dıvarl 
ptırılmosı kararlaştırıl 

Şamlı ve mülhak• 
canlı bir faaliyet da~s. f 
iden boşlamıştır. BoıtıD 
nuna kadar nksamacı-0 

rümesini ve yürüLül 
dileriz. 

Şamil kooprıtlfl 
~amlı zirai kredi ~~ 

tif toplanmış ve yenı 
heyetini seçmiştir. K 
ortakları ve dolayısıl• 
hiti için çok faydalı ol 
adır. 

içeri işteri Bakanhğınm Berlin görüşmeleri deva 
'bı'r tam'ımı' . ( üst tarnCı birinci sayfadu ) l Brüksel, 24 <AA.)':' 

Con Saymon ile boy Eden Van Zeeland. ka~i~11 

içeri işler i Bakanlığından dün ogleden sonrn btyare ile memur edilmış~ır·~ 
VılAyete hır tam!m. gelm ı şt ır . ile Berhne gelmişlerdir. fo_ l ffak olması ihtjmalı ç ef 
Bakınlıll bu tam ımtnde: «Ma- "'tlız-Alman görüşmelerine vvetlidir. Hemen belll 
halle mümessiUerinin daimi bu sabah başlanmıştır. Konf- kil bile ettığ'i zannol 
olarak vazifedar kılındıkJar ı eransın uç imasında bir tar· du. Filhakıka büıiiD. 
ve muhtarlık teşkıldtından afıan Sir Con Saymon bay ' vaziyetin vahameUJll 
daha geniş bir kurum haJin · Eden lngilterenin Berlin se- ramı~lardır. Ve ~{ 
de cal ştırıldı ğı anlaşılmıştır. fıri 8ır grik Fılıpis ve bir Zeelandın (ökonooaı 
Bu şekilde <luımi bir teşkilat taraftnnda bay. ıı 1tler, ~ar- enme) programını 

1 halinde n·ümessil bulunduru- on Von Nörut vo Von Hıbb· siyecek bir ulu•• 
iması kanunun r uhuna uyg- entrop hnzır bulunmuşlardır.. kabinesine iştirak . A 
un düşmemektedir» demekt- Görüşmelere yrrın da devam hazırdırlar. d, ~ 
edir. edilecekt.r. Bay Van Zeelan ,.A 
Nazillide kurulacak olan bez Çnrşnmbn günü Sir Con vurl~rını .. ifşa . e::;,,. 

f abriklSI Snymon taya re ile Londraya LA kın budeenın ..-::ısm 
İ zmir, 26 (A.A.) _ Nazilli dönecek bay l~deo ~loskov- sjzliklerine ~·y•:ıeri• 

J e knrulacak olan bez fahri - aya harekai edecektir. Mos- na nazaran u~~e kil 
kası için tetk ikat yapmak 1 kovadon sonra V arşova ve fazla olan Uf 
üzere bir mütehassıs heyet Pruğı ziyaret edece~ olan vesaireye kartı 

· t db'rlet gelmişti r . Bugün Nazilliye bay Eden 4 n isnnda Londrayn ve serı e 1 

gSiodveycee kt ıiDrı. '81 ,· ı 'ler ,· baka- döB~;·s~~:.ü~;ı? ~~:~:ı:~;~ ıaııA;u;{~;y;· hıtlı-'2 
y y ahatı netıcelermı kahınc ve A) ...-. 

n'nln telgraf 1 
parH\mentoyo bir rnporln bi- . ~oma, 25 .. <A. ııd•o' 
hlirecektir. ıstıhbnrat burosU ( 

· T 'b" zeteıı d Paris, 24 (A.A.) - Bakan· Umumi vaziyet, lngiliz ho rı une ga alt JI • 
lar meclisi son toplantısında kanlarının raporhırıle ayd n- 1 etulıbat) başl ğı de r- · b' kat bay Lavalın moekovuya git· lonmış bir şr•kildo Strazede et ıgı ır ma 111 
mesi hakkındn karar varılın. buy Mussolini, b •Y L:ıval ve ?ryo hariciye bak:_. 
esi üzerine bay Litvinof bay :;ir Con S ymon arasında ya- ıhat hususu~dd O:.ooO 
Lavale bir telgraC ~·ekerek 1 pdacak , konf~ransJ gözden mekte .haklı ~) 0~ 
bu müldkatı9 Fransız - So- geçirilecektir. Frnn13anı ı, Al · erek dıyor kı. e Ol 
vyet teşrik i m~saisin in takvi- mnnynrıın 16 mnrt hareketi - Avus~urya ~ 80 
yesine vo hakiki barış zamn- iizerino uluslar kur~munn t?m t~mınatı b ~• 
nları taharrisi yolunda yeni yaptığ'ı m\irııcnat 16 nısandn tıyaçlarına cev~ b' 
bir merhale teşk it ·edeceği fevknldJe toplann<'uk olan mecburi askerhk • 

A.cibui (ucubei} hj)kat= Danak = (Fr,) Mo· 
nıtre 

Acız=Eluin=(Fr.) IJcııpahle, impuissant 
Örnek: Eluin bir ndan olduğu belli! 

( t) Tören, merasim karşılığıdır. 
(2) Orhun anıtlarında (Tzü) Adil, (Tü
zaüz) gayri Adil demektir . 

l k L • d . t' d edeP kanaatinde bulunduğunu bil. ulu ar urumu .. onseyın c sına ıs ıne 'ljrl 
dirmiıtir. ı görüşü lc<:ek tir. teşkWlttu batabı 
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· Mussolini söylüyor: 
İta11yaya gerek ruh ve-gerek silah ilibarile kovvellidir. 
Jal~ayı hıç bir hadise şaşkın av'.ıyamıyacakıır. 

16 sşıst alaylarının teşkilinin Bütün İtalyan milletine şu-
het ;ncı yıldönümü müoase_ nu demek isterim ki Italyayı 
n 

1 ~ Du~·e, Venedik sarayı hiç bir hAdise 
b~n alk.onundan halka hita- şaşkın nvlıyamıyacak 
Ştin hır nutuk söylemiş· ve İtalyanın karşı koyamı. 
ın· r . Duçe şöyle de- yacağı hiç bir hddise çı_ 
e. ış~ır: «Siyah gömlekliler, bu kamıyacJktır. Birer hakikat 
b? talyan tnrıhinde esııslı ollan bu şeyler bize etra-
ır and b . . 1 

Ilı" ır ve u nıbar a fa sükün ile bakmamızı 
u lakb~l asırlar 

larar.ndna J d ·1 ~ ya e ı me5 e şa-
Yarıd1 y 1 d 'k' u · o nız sene e ı ı ı 

ç • defa maziye gözlerimizi 

temin etmektedir. Bunu bir 
hakikat olarok kabul ediniz, 
ve bunu kendinize bir sildh 
yapınız Mukadderatın önümü· 
ze çıkoracıığı her• türtü işi 
becermeğe hazırız Eğer icab 
ederse yolumuza çıkacak olan 
her türlü maniayı büyük 
bir cehd ile devireceğiz Si
yah gömlekliler milletinin 
taşımakta olduğu milyonlar
ca süngü, bizim Avrupa sul
hünü temin kin yapacağımız 
teşriki mesaide müzahirimiz-

ce\'ırrn k . h 0 ıcobeder. Zira ru-
r:rnuzda bizi istıkbale doğ· 
~ 80'11ı:eden bir kuvvet var· 

ıı ır. Mazide bir avuç in· 
an 'd' 
kütl~ ~k. şimdi büyük bir 
det ·Yız. Fakat şurasını kay
o b~ek gerekti ki bu kütle 

ır avu . .. ret ç ınsanın aym cu-
Bu ~e azim hissini taşıyor. 
'e ~Unku hava gibi bulutlu 
n:tde jrarsız olan siyasi iklL 
lQr talya, bir sükOn man-
Ya 

1181 
nrzediyor. l;ira ltal

siıııb ge~~k ruh ye gerek 
~ıtıbarile kuvvetlidir. 

dir. Faşist alaylarının teşekkü-,, 
lünün l 6 ıncı yıldönümünde 
Faşist İtalya işte bu suret· 
le arzı endam ediyor.» 

~ 
ı~ '.7~-~~~~~~~~-1 
1 balıkesır Doğum ve çocuk ~ 
1 bakımevi 1 1 1 - Vil:iyetin merkez ve mülhakatı, şehir 1 
~ ~e köyleri ahalisinden müracaat eden gebe- ı 1 erin tabii ve nıüşkiilatı her nevi doğumları-

nı Ve alelumunı kadın amclivatlarını miies-
1:se~e ıııeccaııeıı yaııar . Çocuk diişiirnıek 1 
il hlıkesinde bulunanları da kezalik mecca- ıl 
en Yatırarak tedavi eder· ~ 

ı: 2 -- üt çocukları ve iki yaşıııa kadar o- ~ 
~ \~ıı kiiçiik hasta yavruları dahi .111üessesede 1 

· aıı~arak lıer zaıııaıı ıııı•ccaneıı tedavi eder 1 
k '~- iit cocuklarımn bakım tarzları lıak- « 
sı'rnua nıiistak bel validelere ve ~ehelik esna- ~ 
1,.,

1da vukuu melhuz arızalara ._karşı t.athiki ~ 
t:tıın !'Plen tedavi ve tedbirlerin ahnmasını 1 

evı4 : Cumhuriyetimizin Balıkesire balı- 1 
~ ııiı hdıği f aideli ,.e hayırlı ıniiessesedeıı 1 
~ ı•.' lerııııı halkıınızııı istifaıleve kosıııaları 1 i •l•nıttır. • . . 1 
te~ı ~~~~~~~~~~~ 

edıye 
ıı aşkanlığu dan: 

llı e)pd'I\' ı· • A • •· 1 • • ~·u 11 1; ., e mec ısı •J:: - rnsan gun enıt~cınc ı·m:-
~e İtıd l ll'~Pnı he giiııii saat 15 de BPledi.' e daı
~ıı, l'tı 111 u tat nisı.uı ictiıııu~ı ak t ilP asa~ıtla va-
'ıı· ~" . \ 1 • •• •• " - • ... •• • li t ı . ı 1 •·ı l llevı ırm·u~Pceırınden uvPıı111 '1el11w (~r-o Prı· • r-, •• :-. • ~ 

· I\ , ıu. 

l : z NA M E: 
2 935 senesi hiidcesinin tanzimi 
~ - Evrakı varid~ 

~ ' il"' ~~<lh.. lHf'ede mlinakale 
.ı dl) 

it( 
t i( ~si r· ~""" v kıı 

( tn'f'a k ı varide .ve 
(102 -2 ) 

.. ~"kur IJiifliirliiğiiıı<lcıı: 

. 
Türk dili 
Araştırma 
Kurumunun 
Bildiriği 
<Cst tarafı birinci sayfada) 
Cermen dillerinin. mukayes
eli h1gatı, 

26 - Feist'ın Got dilinin 
iştikak h1gııtı. 

27 - Horn'un 
iştikakının esası, 

yenı fars 

28 -· Holder'in eski Kelt 
ı söz haznesi, 

29 - Yunan dilinin büy_ 
ük iştikak !Ogati ile başka 
lılgatleri, 

30 - Verbitski'nin Altay. 
Aladağ türk ldhçcleri lügati, 

31 -·- Poppe'n jn Mongol 
dilinin pratik dersliği, 

32 - Pekarski'nin şimd
iye kadar taranm3mış olup 
türk kelime kökleri İçin en 
zengin bir kaynak olan 
(3000) den lnzla sayfalı Ya
kut lugati, 

33 - 8. Keresteciyanın 
(Dictionnaire etymologique 
de la J3ngue turbue)ü. 

Bütün bu izerlerden başka 
TürkOili Araştırma Kurum
unun şimdiye k:ıdarki çalış_ 

malarındAn öz karşılıkları 

ve Türk söz kökleri 
üzerine elde edimlş verimler· 
de gözden kaçırılmamıştır. 

Türk Dili üzerinde yapılan 
ara~tırmaların bir büyük ko
lu da dilimizin pek eski ve 
pek ztıngin bir ana kaynağı 
olduğunu ortaya koymuştu· 
Boşk11 dillere ge~·mjş ve o 
dillerde değerli sözler kur
mağa yaJamış olun öz kök · 
teri ayrı ayrı irdelenmiş, 
bunlurdaa gerekli olanları 1 

bu gün kullanıldıkları işlen
miş şekıller altında dilimızin 
öz mslı olarak alınmıştır, 
Türk Oıli Aroştırma Kurumu 
bunlar hakkında uzmanları
mızın irdeler ini gaz~telere 
verecektir. 

Doğrudan JQğruyn uygun 
ve kolay anlaşılır :ıir kar
ş•lığı bulunmıyan sözler için 
dilimizin bilinen söz kökler
inden Türkçe önekler ve so
neklerle sözler yapılmıştır. 

lltedenberi kullanılmıyan 
bu gibi karşılıkları tıyice bo
lirtmek için bunların Frnns· 
ızcalıırı da gösterilmiştir. 

Herhangi harfın kelimele
ri çıktıktan sonrn, gene bir 
takım eksiklikler kalmış ol
ursa, bunlar, hep bir ~rnya 

toplanarak, en sonrn bir ula
ma listesile gıızetelere veri-
lecektir. 

5 1 ug" len bıışlıyor~k 
(GLUS) Uautesinıle ~·ıkac:ık 
olan Kılavuz sözleri d:ıha 
uygun bir karşılık bulabilen 
yurtdaşların bir ay idnde 
kendi önergelerini Türk Dili 
Araştırma Kurumu Genel 
K:Hipliğine gonderm<'lerini 
dileriz. 
Bıı yazılnr kısn ve nçık ol. 
olmalıdır :"' 

Dil işine yardım edecek 
olanlnrıı kolaylık olmak üze
re bildiricrimizin altına bir o 
ö tilek konum uştur· 

Yeni karşılıklar gazetelerde 
çıktıktan sonra kitop şeklin
ıle de basılacaktır. ~'! 425

1 nıa;,,hutaya ait 14662 H' nıiiltıaka~a 
~11 'llirı t 9 

kilo huğda v satılmak jizt'J't' ~O- 3-9 ~5 l\U ı· 1 l (' n . t' 1 .. • 
ı Türk Dili Araştırma Kurumu 

Başkanı 

ı 5 1 11,,~d 1 ~ mı·eıı on giiıı miiddt1 ılt· aı·ıırmay<ı 
:ı' dt·•~ kır. llıaJp~i 31-B-~35 pazaı· ~iinii .saakı 
11111. ,, .. v ·ır . ,.J • • o 

tl ı· ı 11 .~ ıuaresiude vapılacakclır. lsh~kli ol-
hluı·aea atin rı. · 

Erzincan Saylavı 

AFFET ARIKAN 
Kurum -~Hiesscse 
BılJiriğ=Beyanno.rr.c 

Soru=Sufll 

M. lavalin Roma ziyareti
nin semereleri. 

Tarihi Hikijye · K. Kani 1 

«Le jurnı:ıl » Paristı n 
«M. Lavalin Romnda ektiği. 

tohum fıliz verml'ğe ba,şladı. 

ltalya, M Mussoliniden bek· 
lenebilecek bir açıklıkla Yu
goslavyayu el uzatıyor. Bü
tün bunları Belgratıla vaki 
olan beyanatlar arasında bu· 
labiliriz. Siyasi ve iktisadi 
gayel~re ve mülki tamnmi· 
yetin idnmesine matuf işbir
liği için teklifler icrasına 

devum olunmaktadır. 

Sevgilisinıa kesen aşık 
( Dünkü nushadan mabat ) 

Fransa ile İtalya arasında 
yapılan son yakınlaşmadan 
sonra bunu ga.yet tabii ad. 
detmek gerektir. ıaten baş
ka türlü olması da kabil 
değildi. Rvma ile Belgrat 
arasındaki münasebetler da· 
ima Fransa ile ltalya arasın
daki cereyan yolunu takib 
etmişdir. 

Fa~izm işbaşına geçer 
geçmez ~ussolini Yugoslav· 
ya ile bir anlaşma yapmak 
çarelerini aramışdır. O za
manlar Fiyuma yarası ka
panmış ve Santa Margerita 
muahedesi ile işbirliği için 
zemin hazırlanmışdı. 

Arayerdeki münasebetler
de değişiklikler 1924 sene
sinde yapılan Fransa inti· 
habatından sonra meydan 
almışdır. ltimttts:zlık üç dev
let arasındaki münasebetleri 
cehennemi bir şekle sok
muştur. ltalya Arnavutluğu 
v~sayeti altına almış küsgün ' 
Bulgaristann bir ltalyan pe
ren~esini kr.ıljçe yapmış, 
küçük itilafı dağıtmıığa uğ-

raşmış ve .:\1acaristanın revi
zjyonıst emellerini himaye 
etmiştir. Çok şükür Alman
ya takibstdiğ i siyasetle 
bu uçurumda kayışın önüne 
geçmişdir. 

Fransa ile italya arasında 
kalkınma başladı. Fakat asıl 
matlup olan şey Homa ile 
Belgradın anlaşmaları idi. 
M. Barto bunu meydana ge· 
tirmek istediği için öldü.Kral 
Aleksandır Fransayu bunun 
i~·in geliyordu. Marsilya su
jkastı hadiselerinin seyrini 
gedktirdi. Anlaşamamazlık
lar yeniden meydan aldı. 
M. Mussolini tekrar Maca
ristana hokkını temin et· 
meltten bahsetti. Bu sözlerin 
yaptıkları akislerin zail ol
ması İçin zamana ihtiyaç 
vardı. Fakat M. Lııvalin fa
aliyeti znmaoa yardımcı ol· 
du. 

Adriyatığın sakinleşdiril
mesirıj icabettiren şey orta 
Avrupa kalkınmosı için 7 
şubatta Homada tanzim olu· 
nan pltlndır. Zaten htldi-
seler de seyirlerini takib 
etmekdedir. İtalytıya, Af-

Fakat Mide Yasona ce 
vab vermedi. Olduğu ye
re çökerek oturdu. Mide 
hakikaten çok yorulmuşdu. 
Zaten kendisi böyle gün
lerce yol yürümeğe alışkın 
değildi ki ytirüsün hatt§ bazı 
günler bir iki saat şehir 
içersind.e gezdiği zaman bir 
hafta yatağından kalkamaz. 
Sevgi ona yorgunluk his
settirmiyordu. Fakat dört 
gün yürümek bu s~fer onu 
yormuştu, olduğu yerde boy· 
lu boyuna uzanıverdi. Yason 
ise etrafdan dal, yaprak ve 
kazık toplıyarak ufak ço
ban kulübesi gibi bir şey 
yaptı. Midenin başının al
tına da otlardan yüksekce 
bir yastık raptı. Yanına 
oturdu. 

.Nasıl şimdi rahatını. 
sınız Mideciğim. 

- Biraz. Fakat çok yor· 
gunum Yason bilmem vü
cudumde kırıklık hıHedL 
yorum acaba hastalanma
yayim. 

- Yok canım. Dağ ha· 
!iında ve böyle ı1&1z yer
lerde hastalıkdan bahsetme. 

- Ne yapayım Yesoıı 
başım öyle ağrıyor ki. Güya 
bAşıma ip bağlamışlarda beni 
yuka.rıya çekiyorlarmış gibi 
geliyor. 

- Haydi böyle şeyleri 
düşünme. Düşüodükce has
talanırsın. Ferahlanmıık için 
biraz göğsünüzü açınızda 
kbile açılmış olursunuz. 

- Fakat Yason o der
manı kendimde bulamıyo· 
rum. Bana yardım edinizde ... 

Y son, Mideden hiç ümit 
etmediği bu söze karşı tabii 
lakayt kalamazdı. Derhal kı· 

zın hem beyaz ve narin gö· 
ğsünü kapdyan düğmeli en
tarisini titri yen ellerile açtı, 
Midenin o güzel ve beyaz 
göğsü meydana çıktı. Yason 
gözlerini oraya dikmiş ha_ 
kıyordu Mide farkına vardı: 

Niçin benden uzakda du
ruyorsun Yason. Sokulsana 
yanıma. Yason bu tek
Jıfe karşı kızarmışdı. 

- Haydi canım. A. A. A. 
Bizim delikanlı kızarmış 
bile. 

Yason her zaman Mideden 
bu teklifi bekliyordu. Fakat 
kızın birden böyle damdan 
düşercesine söylemesi onu 
adeta (kendisi de bilmiyerek) 
utand,rmışdı. İkinci bir ça
ğırışa meydan vermiyerek 
kızın yanına sokuldu. Mide 
yatdığı yerden Yasonun göz
lerine ,.,özlerini dik.mi ba
kıyordu. Delikanlı ise bu 
sahhar gözlere daha fazlı 
bııkmıyarak kafasını önüne 
eğdi. 

' 

- Niçin böyle yancılar 
gibi duruyor~un Y ııson. Şu 
saatte bir birbirimizin de
ğilmiyiz. 

. . . ... ? 
- Haydi cevap ver. Ma

demki şu saatte birbirimi-
zin olduk şu halde yailancı 
durmağa oe lüzum var. 

Yason yine cevap vermedi. 
Yalnız başını eğmiş yere 
bakıyordu. Mide delikan. 
lının ellerinden tutarak ken
dine doğru çe.kdi. Ve Ya· 
son neye uğrıuiığmı anla
mıyarak dudaklarının Mi
denin kar gibi beyaz göğ
süne dokunduğunu hissetti. 
Genç kız delikanlıyı biraz 
daha yukarı çekerek iki 
vücut bir kalıp gibi üıt 
üste geldi. 

** Absirt evden ayrıldıktan 

ıonra o gece ve ertesi gü· 
nü kız kardeşi Mideyi arı· 
makla uğraştı. Şehrin en 
uf ak sokuntularına kadar 
aradı isede bir netice elde 
9demedi. Velhasıl nereye 
baş vurdu isede kardeıinin 
hakkında ufak bir ip ucu 
bile bulamadı. iki gün arı
dıkdan sonra eli boş olarak 
eve döndü. 

Oğlunun geldiğini gören 
Ete acele acele sordu: 

Ne oldu bulamadın-
mı? 

Hayır baba, değil bul· 
mak, ufak bir ip ucu bile ol· 
sun elde edemedim. Fakat 
peşini bırakmıyacağım. Ne 
bahasına olursa olıuo, hatta 
bütün dünyayı dolaşacağım 
bütün zahmetlere katlanaca· 
ğım. Mideyi bulmağa çalı

şacağım. Yanınızda yemin 
ediyorum baba. Nerede olur
sa olsun, bulup ietireceğim. 

- Teıekkür ederim oğ
lum. Fakat, gel vazgeç. Kız 
istediği yere gitsin. Sen bari 
üzülme. Zaten ondan bize 
bir fayda yok ki. 

- Hayır baba. Öyle ıöy_ 
lenıeyin. O kız ı;izin ve bü
tün memleketin şerefini le
kelemişdir. Omuzlarınızda 

tacını taııdığınız memleket 
sonra size ne der. Ölü, diri 
herhalde bulacağım. 

Absirt bu son ıöıünü 

söyler söylemez sofaya çık

tı ve doğruca kendi odası
na girdi. Elbise dolabından 
kalın bir kat kışlık elbiıe 

alarak çabucak geyindi, tek
rar babasının yanına gitdi. 
Eto oğlunu seferi bir hal
de görünce. 

- Absirt hemen şimdimi 
yola çıkacaksın? 

- Evet baba şu anda. 
- Oğlum bari bu gece 

olsun biraz istirihat et. 
- Hayır baba. Bana mü· 

rika ya dönmüş bulunuyor. 
Küçük itilAf fikirbirliği sa 
hibi olduğunu isbat etti. 
Reviziyonistik tamamilo ter
kedilmişdir. Doğrusu mü
esses vaziyetin idnmcsine 
ltalya kadar olan hangi 
devi etti rh> • 

,~ Mehmed Se~vet , 
ORME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş ba'!kası 
karşısında ORME EV/ nden 
her y erden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

Saint Brice 

İlgilenmek=AIA.kalanmıık 
Tanıt= Burhan 
Anlam=Manfi 
Terim=lstılah 
İzcr=-=Es~r 
Cz man--=~f utı:ı hassıs 
İrdel-='l'etobLu 
i"ıncrge- Teklif 
1 ilnmn::::İl!ive .. - • 
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0 o.0 de edin. Hemen yola çı. mlmlliilllmllllimlmllamll!ll!lmlmllınmJlınmJ15Jl!JmlmJlınlilmJ 
iacağım . mJ ffil 

Ete biraz düşündükten mı Mu•• •d f fili 
ğl f k · d l mı 'J e • mı sonra o unu ı rın en çe - liiJ-• .. ffiJ 

diremiy.,ceğıni anladı. ~ E • • filı 
Yolun açık olsun benim mı Sovyet Dıkış mı 

sevgılı ve mert oğlum? Mü· mJ U:l 
sande ediyorum. Fakat senden mi M k • 1 • G 1 d •' (::, 
ş~n. rica ediyorum. Yakın ~ a ıne erı e 1 ~ 
bir zurnanda döneceksin de- ffil • mi 
ğılmı? ~ Sağlamlık, miikrnınwliyet, tasarruf ve ~ 

- Evet baba onun için mı işlemesi kati yen teminatlı ol nıakla hcraher mı 
merak etmeyiniz Şimdılik mı erkek ve kadın tP, rzilerile ~ibise işcileri ve mı 
Allaha ısmarlad ık Gidip an- fil) • . -. . , . • • . , • • lill 
neme de veda edeyim olmaz· mı nakı~ san<ltkarlclrı hemen hır f>l maknıesı mı 
mı? ' lffi fiatında olan üç çekmeceli hem de zarif ~ 

- Haydi r()cuğum git mı ve pratik liiks mobilye şeklinde bir mı 
Anneni de deraguş et. fili R • lID 

Baba ile oğul son bir mü_ mı US kabine dikiş mıkmesi g 
safabadan sonra ayrı\dılo.r; ~ Elde elnielidir. daha ucuz arzu edenlere ~ 
ve nnnesini de alnından öp- ~ 1!!1 

~ valmz r:il 
dükten 80nra Absirt evden a::ı .J a::1 

çıktı. il El ve tek çekmeceli makineleri ~ 
Şehrin kenarına gelmiş il mi 

olan A.bBirt ne tararn gi- ll mizi tavsiy~ ederiz. Eski nmkinesi olubda ffiı 
deceğini tayin etmek için ffi] değiştirnıek istiyenlere yeni makine verilir. mı 
durdu. Bir az düşünceden ltın El maki: ıesi oluhda avak takınak arzusuuua mı 
ıonra sağındaki yolu tuta· mi b l l 1 • k k d ·ı· El .. .. e u u11an ara ''anız ava · · ısmı a verı ır. mı 
rak yurumeğe başladı. O iiJ •· • (fil 
gün, bütün gün yürüdü. iJ Ayrıca makineler de tamir olunur ve maki- ffiJ 
Nihayet ufdk bir evin 1!iJ ne alanlara kullanma şekli ve nakış ıuecca· ffi1 
önüne gelerek durdu. Bu mı nen ö"retilir. mi 
ev o havalide adeta ufak ffi1 Fia8ar ucuz olduğu kadar tadiyatda da kolaylık ~ 
bir otel vazifesini gören bir 1 gosterilir. Makinelerimizio bilumum yedek parçaları 1ın 
evdi. Kapıyı çaldı açan l!I bulunduğu ~ibi her nevi makinelere uyar makine ve (CJ 

kimseye yolcu olduğu- il gerek parça üzerindeki fiatlarda yüzden yetmiş beş WI 
nu ve uzak memleketler- B tenziltltla satılır. • 
den geldiğini ıöyliyerek mJlilu SATIŞ YERİ: ~-··. 
kendisinin kabul edilmesini 1::.1 

rica eui . ~ Küçiik Şadırvan karşısında ~ 
- Buyrun burası zaten· mJ S r 1iJ 

oteldir dediler. iı abri Sarııakıhlarlı ıiı 
Abeirt ev 8ahibine: 111815JiJl!!l!Jl!UimJl!lmlmJl!DlilmlliiU!DWllill!!lmJl!!JmlEJmlli1 
- Mösyö hazırda yiyecek 

tabii bir şeyleriniz vardır 
deA"ilmi? 

- Siz yalnız emrediniz. 
- Şu halde bana yiye· 

eek getiriniz zira karnım 

ook eçtır. 
Rv sahibi aşağıya indi bir 

az sonra elinde bir tepsi 
olduğu halde A.bsirtin yanı
na geldi tepsiyi önüne koy
du. 

- Buyrnn dedi. 
Abıirt fazla acıkmış ola

cak ki, önüne gelen yeme~i 
bir hamlede yedi. 

Ev 1&bibi ile konuşurlar
ken A.bsirt buralardan ge
len geçen yolcuları sordu. 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Karacab~y Harası llerinos yetiştirme çiftliği
nde yeniden yaptırılacak (597 3) lira t 7) kuruş 
bedeli keşifli bir adet koyun bauyosu açık eksil
tme u ulile 2- Nisan-935 tarihinde ~ah günü 
saat on dörtde ihale edilecekdir. Şartname, pro
je ve keşiflerini görmek isLiy enlerin İstanbul, 
Bursa Nafıa başmühendisliklerile Hara müdür
lüğüne ve ihale gününde ( 448) lira nıu vak kat 
teminatlarile hil'likde Bursa Nafıa başmiihend

(92-4) 

ah~esir askerlik 
şubesinden: 

1 - Kısa hizmetli arat 
(efrat) olub 330 doğumlu ve 
bu doğumlularla muayeneye j 
tabi diğer yüksek doğum· 
luların ve 934 de hozırlık 
kıtasına gönderilmesi ica
beden ve 'ffiBZeret dolayı 
sile geri knlun bütün kısa 
hizmetlilerin 1 mny1s 9.,5 
tarihinde hazırlık kıtasında 

bulunacak veçhile 27 nisan 
935 tarihinde şubeden sevk 
olunacaklardır. 

2 - Haz1rlık k1tasmo. gi· 
deceklerin şimdiden vaziyet-
lerini tesbit için ellerinde 
nüfus cüzdanı mektep şe 
badetno.mesi askeri ehliyet
nameldrin şubeye mürncant 
edecekler bu dı ürncant J 5 
nisan 935 tarihine kadardır. 

3 - Balıkesir mıntoka
sında oturan yabancılar dahi 
ayni suretle müracaat ede
cekler ve sevklerine kadar 
şubeleri\e muhabere edilerek 
müracaatları tesbit oluna
cakdır. 

4 ~e,·ken gc ri kala· 
caklarm veya tayin edilen 
müddet içinde vaziyetini 
tesbit etmiyenleri askeri 
kanonunun 89 cu maddesi 
mucibınce meriyet ve vazife. 
den çıkarılacak ve mezkur 
madde macibince de istih
dam edenlerin de te<·ziye 
olunacakdı r. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

'tf~~~~~~~~~ 
ı Doktor baklerlyolok Doktor operat6r ~ 

1 MEDENf AKKENID SADt ÖZATAl ' 
iç ve salğm hastalıklar 

mutelıassısı 

Cerraiıl Jıastalıklaf 
mlitehassısı 

5 - her ne doğumda 
olursa olsun 330 doğu- VA Tl\:N eczanesi bitişi~indeki nnıa) eJle 
ma kadar hazırlık kıtası. ~ evinde hastalarmı her gün ._öğleden sonİ·a k3

' 
na gitmiyenlerin şubeye 

~~~ut etmeleri i!An ~~~~~~~ 

Okuyucularımız i K • 
' • ~ ~.,.. .. : 1 ' • t 

Aşağıva bastı~ımız rehber tablo hal~ınıızın lıer tülii ihtiyaçla' 
.J :., I· • Jl' 

rnu en rahat, en eyi, en ucuz 'e en sağlam şartlarla nerflde, l\ıı 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Ha g · ote ı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin. eevaplarını hu tabloda arayınız 

Mösyö dedi. Nasıl 
buray• çok kim8eler gelir

isliğine müracaatları .ilan olunur. __ , ____ _ 
' KlrDT'A.SiYE· Mustaf~ Fehmi. Hüklimet 

n • ne sokagı. 

l 3' esi posta ı, 

lermi? 
- Pek ehemmiyetsiz. Hat

ta üç dört gön evel ıki yol
cudan batka bir daha hiç 
kimse uğramadı. 

- Tabii bu yolcular er
kekdi değilmı? 

- Biri erkek, diğeri he_ 
nüz genç yaşdn bir k!z. 

Absirt bu kız kelımesini 

işidince tekrar sordu: 
- Nasıl dediniz birisi ge

nç kızmı idi? 
- Evet genç, toplu ve 

earıtın bir kızdı. 

- Aeaba ne tarafa gitmi
şlerdı farlundamısmız?. 
Şu gördüğünüz yolu takib· 

ettiler.. 
A.bsirt bu genç kızın kim 

olduğunu tarifle anlamıtdı. 
Bu · olsa olsa kendi öz 

kız kardeşinden başkası de-

ğıldi. 
Ev sahibi mösyöden al

dığı izahat üzerine ve he. 
aabını vererek yola ko 

1 yuldu. Akşama kadar mü-
emadiyen hep yürüdü. Ab-

. eirt de diğer bildiğimiz iki 
yolcu gibi sarp ve yalçın 
kayalık önüne gelerek dur
du. Yağmur da bu sıraJa 1 
hafif hafıf yağmağa başla· 1 

mıp etrafma bakındı. Ka 
(Sürecek) 

Okuyunuz! 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Lı·nyit Maden Kömürii 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa 
zar yerlerinde odun aramak zoh:netinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize velhasıl her yere 
istedığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadıldir. "Değirmısaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklorda,, kul· 
lanılabilir . Hararet derecesi piyasadnki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve pralrnnte olurnk mnğaznmızda 
en · ucuz fıutlıı so.tış ynpılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Yaluız ticarethanemizde Dt)ğirmisaz Linyit 
maden kömürü 

' 
Ancak teJrübe neticeyi an\atacakdır. Her halde 

bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler <:arşısındn Demir, 
hırdavat, ~llatı ziraiye ve i,nşaat mo.lzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrnhmnn zade 

· flhmet ffu!usi 

OTEL : Bahkesirpalas Kuvayi milliye caddesi 
~aptan zade Otefi .. Kuvayi milliye caddf' 

J sınde .. 
A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiik1imet caddesinde· 

. Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik1i
111e' 

caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

BER E R : Yeni berber ıbrahim Dural: ı iik<
1111

e
1 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşı~m 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
numara 18 

Şah Mehmet 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Ösman N~[.::: 1 
• Paşa. camii caddesindt>.. ~le) lıaııe ho~azııı ' 

T E R ·z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı 4 7 
. k ~ 

ŞEKERCi : Ahmet uri efendi: Balıkf'siriıı mı "'"i Ş~ f . . ıı··ı 1 ""ı ııtl cısı. u \.f11net erıdde, i, postalıc ıw ~ol\a~ 
ınara: 24 ı!I' • • 11 ' 

MANIFA TU :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaı1 

·Hi't' 
nifaıura \t> kuma~ mağzası. Kına~ i n

11 
• 

r.addrsi numara: 52 .. eııİ· 

HIRDAVAT.· Cumalı Hasan - Yapı H~ ı·eıwpPr t•l'~~~ 1 re· 
• demir lıırda vat, boya, ('am, <;iııwto 

Sara,•ltu· bası. . ~ 

Basım y<•ri 


