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SULH TEKLiFLERİNE HER İKİ TARAF DA CEVAP. VERMEDİ. 
iNGİLİZ PARLAMENTOSUNDA HARARETLi GÖRÜSMELER .. 
imparator J)iyor ki: "lngiliz • F rausız Görüşme Ka· 
rarlarıBütündevletlereKarşıBirHiyanetOlacaktır,, 
ingiliz-F ransız GöriJşmeleri 

lngiliz-F ransız Çahşma 
Birliğinde Bir T oplantı-1 
da, Bir Fransız Saylavı: 

1 ------ - .. 
''Eğer Baglin Bir Milletin l•te-
Jiği K.ııvuete Sahip Olmasına 
MiJaaade Edılirse, Yarın Bız
zat Fransa da Böyle Bir Mislın 

,,. caktır.,, Demi,tir. 
Cenevre, 17 (A .A) Pariste omasına daima taraftarız . 

Franaıı&• ln,Jllz çalıf111& btrli Ancak bu u~ lıııma her tkl 
fintn •• ko lektlf emnly~t t•rafın eerbutçe kabul ede 
teıkt lltanın tedlilfcfne tahala erit bir haslapna olmahdır. 

edtlmlt olan btr topl•nhda Onun zatf tarafa zorla kabul 
.az alan Fnn11z aaylaYların· ettirtlmeıtne kail olmayız 
dan ve tanınmıı avukat 'ar 1=== 

dan Campinch: ı g•ı ı •ı 
"Eter bu atın bır milletin n z 

iltedllini kuvvetle o'ma11na 
müsaade edtliree yaran biz 
zat Franaa da b61le bir mı .. 
Un kurbanı olacaktır.,, Dem. 

tıtlr. 

Diler btr toplantıda ıöz 
alan Herrtot da ıunla ıöy 
lemiı"r: 

" Harbi ıona enltnnek 

lıbinasi i~yı ıi qrıldı? 
1 CeneYre, 17 ( A.A ) - · 

Daıly Mally razeteıl lnılllz 
kabineıinln ikiye aJrıldıfını 
ve Parlı ıulh pllnana mua
rız ol•n Eden ile diler dört 
arkdaıının iıtlf al arının be

Yurddaş: 
Türk toprağım rı iistli 

ve allı değerli antikiteler, 
amtlar ue tarihi eserlerle 
doludur. Bunlar Tıirk Ul 
usunun dünyada ilk kul 
tıim kurduğunu, Ulusu. 
muzull başka 11l11ılara 
kültür önderliği elliğini 
btitti11 acunll lanıtaeak 
şalıitlerdir /11sa11lık ktil 
turlimin k11r11luşu11da. ge
lişiminde ue ilerleyişinde 

ı Tiirk Ulusumuı ycıratıcı 

varllğını gdsteren, bu ata 
andaçlannı korumakla 
« Tlirk Tarihi» ni koru 
muş oluruz. 

Yurddaf, Ulu Cmtwr 
Başkanımı: Alairirkıirı rıi· 

ce Ôndetliiii alltml<ı Tıirk 
1'arllıi11l l>aşlongıcmdan 
baflıyarak incelemekte 
olan ve <c Türk larilıf., nin 
eskiliüini, ge11iıliğini ve 
yüksekliğini bıltiin dıi n
yaya tanrlmağu çallşan 

Türk larilıi kurumu. ini 
ilin çallşmalrırwda tarihi 
eaerlere dayaıımaktadır. 
Bu eıerler hepimizin ulu 
sal. mıiıterek malımızdır. 
Onun için bu eserleri !Jl· 
kılmaktan, harap olmak
tan, yafllfncı illere ve el -
lere geçmekten korumak 
her Tılrk için Vlusal bir 
6devdlr. J'urddaı. bu &le 

• ui canla, baş la erine ge-

K a muta y l 1923 Mısır tirmeğt: fllllş Tarilıi ese· 

için bir uzlaıma yolu bulu- klendıtlni yası1or. 

rler bulur, bôyle eserlerin 
yerlerini 9ür11r veya işi 

Dan toplandı lllll yarinde iRİ tı~cıL ursen, bu eserlerin Şllll!lll a bunı1n elifle yeçmeslne 
Ankar<', 17 (A.A ~- Ka· Londra, 17 (A.A 1 · - meydan vermeden mıi:e-

mutayın bugilnkü toplantı Avam Kamarasında ıon Ka· tere ue hukıimel adamla 
ı nda birinci ve · bu defa ye h re b&diaelerine karı• laıi· rw.ı habrr ver Kendi ke 
niden teıkil olunan 3 ve 4 liz hükametfnin ne gibi bır nditıe 11s ·. ls11: ue tarih 
cG ıenel mGfettltlik lerln ve vaziyet olacatı hakkındaki devirlerini rılt ust edecek 
bu mlifetttılikler emrinde ıuale hük6met namına 1923 toprak ka: tlar111da hulu 
bu1unacak miltavirlikler1n temel )'aıaaının yeniden me· 11ma: Böylelikle define 
kadrolar içindeki memurla r1yete glrmeelnln memleket arıyacağ:m dlgt, bulaca-
ran derece Ye maaılarının menfaatlerinden olmadıtı ğın eserler ne sana, ne 
tayJn eden kanun liylhaıı fıkrlntn hlll mevcut eldufu de lari/ıe yarar. Sana at· 
mtızakere ve kabul edttdt. cevabı verllmitttr. alıırdan kula lf veva eli-
Kamutay çartamba ıGn6 to l'y;m rn• a..... ne geçmiş olan lcırlhi 
planacaktır. IOffOlu·LflR "\ ell.'rleri de yabancı enere 

1 kapltrma. Btillin bıwları 

Avam CiNSi KURŞ Ulusul Kurumlara vermek 
Buğday ıo kutsal amacın olsun 

Arpa 13 Türk Tarih Kurumu 
la d • ı· • 1 1 ~5-60 Randunan Un 22 llrlllD 18111 llf I· 10 Randıman un 20 

~ "' 80 Randıman Un 18 

Lon! ı!ı!.A ~ Din 1 ~=:~züm :! 
Avam Kamar••• lnıtliz Fran· f l\enlimizi11 geçerim: gö Pılrıl fıbritılın. 
ıız projeıi etrafında kısa bir r re bu sene sudııkaif itre lıtanbul, 17 (Özel) - Ra-
müzakere pçmlf ve Eden ~ kıym ti ljllkarda gösteri likalya eyalettnln Bekim ıe· 
hGkdmetln ltalya ·· Hebeı ı l'Tliştlr.Fılre ve zekatın hrlnde iç petrol fabrikaıı 
antaırnazlıiına bulunacak y11rd11m11=.11n flava kıwve açılmııbr. Bu fabrikalar 
her türlil hal ıuretlntn Mıl 

1 

tlerini arlırmağa çabşan made• kömlrOnden ıenede 
letlu Cemiyeti paktına mu lluull Kt1r mıuırn vailme 10 bin ton petrol çıkaraca 
ftfak olmaıı kararu11 muha l klardır. Yakında bir petrol 

..,...._. etUllnl 161le•lftlr •'-· lliillılllİliıiill-----•I' fabrikan daba açılacalctır 

Veni 
il ---

-~ 

lngiliz • f.ransız teklifleri 
---~~~-~~~~~~~-

Habeş lmparatoruRoyterAjansına 
''Fransız - İngiliz Tekliflerini, Hatta Yalnız 
Prensip itibarile Kabul Etmekliğimiz Milletler 
Cemiyetine Ve Bundan Böyle K ollektif Emni· 
yet Sistemine istinat edebileceklerini diifiinen 
biitün devletlere karfı bir hiyanet olacaktır.» 

Cenevre, 17 f AA.] -
Habeı lmparatoro Royter 
ajanıana: 

'"franıız- lnııliz teldıfleri 
ni hatta yalnız prenıip ili 
barlle kabul etmek'iğimiz 
Mi'letler Cemiyetini ve l un 
dan böyle kollekt f emniyet 1 

ıtatemine itlmad c debılecek· 

lerini diltünen bütün Dev
letlere karı• bit biyane t ola· 
caktır ,, Demiılir 

Lodra, 17 (A .A .) ltal-
yanlarla Habeıler ıulh tek 
liflerine cevaplarını henüz 
millet ler cemiyetine merme
mtılerdtr. 

Demiftir. 

111 

. 
Habeş lmpcıraloru 

lıtanbul. 17 LÔzel] - Ma 
raıal Badoflio, 62 numaralı 

1 
resmi teblifinde diyor ki~ 

Takaze clvannda vukua atbkları kurıunlardan biri 
gelen ufak tefek hldlee· 
lerden l:aıka zikre dei er hiç 
bir ıüel hareket olmamııtır. 

Tayarelerlmiz, cenub cep 
heıtnde Venegeli mıntalca 

ıında düıman mevzilerinı 

bombardıman etmlıttr . 

lıtanbul, 17 (Ôzel] - ltat
yan tayarelarlntn bombar 
dıman ettıklert mevziler, Raa 
Deıtanın cepheıldir. Bom 
bardıman, Efeli me•zllerln 
de bet ıaat devam etmtıtlr. 

Bu eanada Habet kıtatanın 

1 

bir lt~lyan tayaretıinin ka· 

nadanı kırmııh r. 

1 lıtanbul, 17 (Ôzel) Ad-
' 
1 isababadan alman bir babe 

1 re göre, ltalyanlar ce up 

cephesinde barruza geçmt· 

ıler ve Habeı orduatle ya p 

mıı oldukları ilk temuta, 

HabP.ş kuvvetlerine bazı zı · 

rhlı olo:noblller terkeylem· 
ıı erdir. 

İstanbu l, 17 (Ôzel) - [Ao 

s~il ıehri val iıi Adıgrad ka 
lesine çekilmek üzere lt•l
ya kralı Vıktor Emanoele 

30 metre uzunluğunda ,,. 

17 metre gentıliflnde btr 

lta1yan bayrağı göndermlı· 
hr. 



TURKDILI 

«Ulus)) un Dil Yazıları 
,.,,, (T il K 1) t L İ 

İl~ İndo-Öropeen ve Semitik 
Diller Arasında Mukayese 

- ------
Dillerin bir kaynaktan geldiği-
ni ilerı süren teorilere kısa bir 
bakış ve (Ganeş - Dil) teorisi 
ile (M. Hılaire ve Barenton)un 

teorisinin karşılaştırılması 
Bu mefhumlara ve ıonra · 

dan çalamak yolunu tutmut 
tur. 

Miıa) o'arak, aıafıda "at 
eı .. mefhumunun 1 O muhte· 
JtfteUf dil grupundaki man · 
alarını tahlil ederken aldıiı 
ıöz kökleri ile manalarım 
buraya kaydrdelim: 

'"Alet.. mefhumunda M 
H'tlalre de Barentonun buL 
duju manalar tunlardır: 

1 · Mabet mihrap 
2 •· Kurban 
3 · Allah veya bufday 
4 ·· Ateı 
On muhtelif dil grupun 

dan aldıfı kelimeleri kendi 

(d6ıünüıüne göre bölerek bu· 
nlaran parçalarına bu mana 
lard"n birini izafe eden fra . 
nıız dılclıi "ateı" mefhumu
nun cüzülerl ıaydıjı bu ma· 
naları kök adını verdıfa ıu 
kelime parçaları ile ifade 
ediyor: 

1 •• Mabet ve mıhrap m 
anaıına: a. ha, ag, pu, ri, 
ig, u, e, pu a, un, u·a, ha 

2 Kurban manasına: te 

ıonlarm ıeki1 defittirmele· 
riyle.,. 

Bu dört tarzın her birine 
Sümer lfiyeroğ 1 ıflerindeu ör
nekler alarak onları baıka 
dillerede tatbike çalaıan M. 
hilairede barenton, i1k yol 
dedtii köke yapıtan muay 
yen mana la elemanların (ye 

ni eklerin > manalarına sabit 
ve muayyen bir tekilde teı 
pil imkanını hiçte düıünmüt 
görünmüyor. 

itte M. hllairede barento 
neln eserinde takip ettiği fi 
lo'ojik metodun ana hatlara 
bundan ibarettir. 

Bu ana hat l arın tatbika 

tanı atağıda "ateı" mefhu· 
munu gösteren muhtelif ke 
itmelerin analizinde görece. 
flz (1 ]: 
bunlararın yerine geçen,,c.go" 
mef- humiyle bütün baıka 
süje ve objeleri ifade kin in 

sanın ilk telaffuz ettiği man 
ah ıöz ana kökünü "a"voka 
linin uzunca söylenme sinde 1 
n batka bir ıey olmıyan 
"ai,. oıarak tesbit eder. 

ana ıüje veya ehje ile mü· 
naıebetini yahut hariçte bu 
lunan herhangi bir süje ve 
va objenin ana süje ve ob 
j enin ana süje ve obje ye 

bit •f k sahada lece lisini an
l atır . 

3 1 + • "ş.z . c,ç , j"J, 
süje veya objeden oldukça 
uzak bir sah!\yı ve bu saha 
dakl süje veya objenin ana 
süje veya obje ile münase 
betini yahut ana süje veya 
objenin bu ıahehra yayıla· 

r•k dağılıtını lf ade eder 

4 !+ 1) süje veya obje· 
den ıayet uzak müphem, 
umumi genlı aayriıahsi en 
gln ve ıimal bir sahayı ve 
o sahada buludan ıüje veya 
obje ile gayet müphem bir 
münasebetini yahut ana ıü

Je veya objenin bu ıahada 
gayet umumi bir vaıı f ha· 
line gelidni anlatır. 

5 - (. + k ... g, h, y, ğ, 

ğ. h, y, ğ , v, b, m, p, f, c. 

ç, j, '") kök mefhumununnu 
bir bir takım eklerle birleıe 
rek aldığı anlamı tamama · 
lamağa tayin ve ifadeye ve 
iılmlendirmeğe yarayan um· 
umi bir amil rolünü oynar 

6 = r. + r) bir obje, süj 
panıe veya hareketin mua 
yyne, müspet, kati bir nok · 
ta veya sahaya bafh olduğu 
nu orada takarrür ve teme
rküz ettiğini bıldirir. 

7 = l+t "dn}, yapıcılık, 
yaptmcılık, yapılnıat olmak
hk mana1arlyle keskin ve 
fail rolünü ifa eder. 

-
( 1 iLiMiZDEN 

' . . . • Konser Kö Y MEKTUPLARI 
---- -

yo~sullar gozatme birliği 
yaranna kanser verilecek .. 

IHriıiz Köylerine Doğru 
" Bosna Sevdaları,, filimi 

ve lıtanbul radyosu okuyu· 
cularmdan Belma Cevdet 
ve arkadaıları yokıulları 

gözetme birliği yararana ay 
ın on dokuzuncu perıembe 

1 

ııünü akıamı ıaat yirmi de 
ıehir kulübü salonlarında 
bir konser vereceklerdir . 

Yalnız bir aece için o ' an bu 
konıer programında bilha 
11a uluıal eserler yer alma · 
ktadar. 

Araba koca köprüden ge· 
çerken ;çimde yeni yeni du 
ygularan baı ka l dardıiını du· 

yuyorum. 

Farhnalı bir Ramazan ak 
ıamı; beni yeni a'dığım ite 
götüren yaylioın içinde 
köylere doğru ilerler. 
ken bana, ayda bır kaç m· 
ecmua ve gazete kazıtndır· 
maktan baıka bir it göre• 
mlyecek kadar az olan bir 
iicretle yapmaia ııittliim 

bu itin bana en çok kıvanç 
veren tarafı bet ıenedir iç 

il sürel kurulunun toplan- ~e;~n!: ~~:~:~~~::y~ıö'~:~~ 
llSI maklığım ıon.u duyduğum 

hüsranı azaltacağım ümldidtr. 
il ıürel kurulu dün lıbay Köy ve köylüleri her ıey-

B. Sa lim Gündoğanm baı den çok ıevdiğlm içindir ki 
kanhğında toplanarak bazı yurt borcunu ödeme icapla · 
itler üzerinde görÜf Üp ka- rını öğrenıpte bir buçuk se· 

rarlar ver mittir· 1 nedir beni beklıy< n anne -

Bıytari mücadele ~askım 
1 
~~~a y~:;:~~y::a~et kgö~~~7:. 

Mezun bulunan Çanakka · rln arasına beni götürecek 
le baytar direktörü Rızanın 1 olan ar'lhanın içinde yolla 
itlerine bakmak üzere ıeh rm k11alma11nı iıtiyorum. 

rimiz baytar mücadele bar Bir buçuk ıaatltk gidiıten 

suz heyecanlarla çarpıyor 

ve ben Leylasını arıyan Me· 
cnunun, Lcyliıını görünce 
duyduğu kıvancı duyuyo1 

rum. 

Suıköy; bana ııeçmlıin 

ılık dakikalarında burada 

ıeçirdiğim heyecanlı aünlerl 
angılatan bu kamunda ille 
gördüğüm dei 'tiklik her za· 
man için yangan doğuran 

çaltı avluların kalkması ve 
güzel bir cumurlyet alanının 
yapılması, pazar yerinin dü· 
zgünleıtlğini görmek oluyor. 
İki yıldır kam unda olan ka · 
munbayın ve ıenelerdenberl 
ıarbaylık yapan Mehmet Çe. 
tinin kamunbay Oıman On 
atla el ele vermeıl kamunda 
ıöze çarpacak kadar itler 

yaratm•t· ·· 

Gece t~lantalarında bu· 
lunduium zaman onların 

kamunu ıııklandırmak için 
fabrika, motör getirtmeli ve 
evlere elektarlk vermeli bir 
an evel sona erdirmek için 
konuıtuklarını duyunca on· 
ları taktirden Gönenlilerin de 
kulakları çınla11n. Demekten 
kendimi alamıyorum . 

kanı lsmail Hakkı Uzer Ça· ıonra Sarıköy kamununa 
nakkaleye gitmııtir. ' geldiğim uman kalbim ıon 

--~~.,....-~~--~~~---
Bandırmada Yerli Mah Yakalanan 
ve Arttırma Haftası: Toton kaçakçllan ~ 

mta 

3 · Allah veya bufday 
Bu '"ağ" ana kökünün vo · 

kali olan a ıes cıhazının te· 
kimülüyle "ı, i, o, ö , u. ü,, 
vokallerine tahavvül ettiği 

gibi konıonu olan "ğ,. de, 
bır yandan "y, g. k, h., bir 
yandanda "v , b, m. p, f,, ko-. 
nıonuna tebadül eder. İıte 
bu 8 voka ve 9 konsonun 
teıkil edebildiği 7 ~ kök bi · 
rlnci derece prensipal kök 
ferdir. 

Günet Dil teorisine göre 
kekltmelerin etimolojik ku 
ruluıu [V + K iV. + K.) 
+ [V. + K .J serisi ha' in 
de olu. Sonradan morfo!oj ik 
ve fenet.k tıebeplerle bu vol 

f Bandırma . 17 [Özel ay sonra ura y bandoıu önde 
oldutu halde okullar ve 
halk e llerinde yerli maline 

Ilıca kamununa batlı Yeni 

Kavak köyünden Halim ot

lu Saferin evinden bir kilo 

yaprak tütün ve ayni köy · 

den Halil oflu Saidin ve 

~ :ileyman oğlu Mustafanın 

tabakalarında kaçak tütün 

lbrahim oflu Yunusun üze 

rinde de btr kitıt lçerslnde 

tütün ve fitılli çakmak. Ah. 

met ojlu Hamı.ada Ja beı 

fitengi ile bir tabanca yıka · 

lanmııtar. 

manaaına: ti 
4 - Alet manasına fİ, n 

ır, pi. ak, ug uku, og. ur, 
di, ıi, izi. pi . i, ti . 

Bu ıerlde . dofrudan doğ· 
ruya kök o an ag. ig, ug. 
og, uk ve bunun yerini tu· 
tabilecek pern kökleriden 
un, il. tr, ur. gibi heceler 
vardır. Fakat ayna zamanda 
konıoma batlsyan ve kök 
alamayan ha, pu. ri . ha, miı. 
ıi, n i, pi . di, ıJ , b gibi mo· 
noıllaplara ve hatta pu· a, 
u a. uk, izi, pi-i gibi iki ıl· 

liph sözlere de tesadüf olu 
nuyor. 

Gerçek .. alet manasına 
olan .. pur,.'kelimeıtnin ana 
ltziminde görüldüiü bzere. 
M Hllatrede Barenton, bir 
kere pu ya .. mihrap,, lre 
'"ateı,, manası verdiği halde 
dönüp bir kere de ri ye 
"mihrap,, ve pi ye "atet,. 
manaıı yermektedir . 

Bu yolda bir analize ke
yf t ve indi dememek güç 
tür. 

Kelimelerin birbirinden çı· 
kıt tarzı hakkında M. hilal· 
re de barentonun görüıüde 
töyledir: 

.. Lengüiıttkte kelimelerin 

birlbirinden çıkıtı, bat ' ıca 
dört yolda olur: 

.. 1 - Prensipal köke mu 
ayyen "manalı yeni eleman· 
ili veıiyle: 

'"2 Söze menfi mana 
verdiren ve böylece kelime· 
lerl müspet ve menfi diye 
iki k11ma a,ıran bir edat 
tllveıiyle: 

'"3 Kelimelerin bat ta· 
rafına prepoıitlon (ön edat) 
getlri 'erek: 

• 4 - Voldlerln ve kon• 

kal ve lrnnsonlardan b ir ta - ' tarımızdanJ Ulusal arttır-
ma ve ekonomi haftası do· 

Sekiz voka le ıöylenebi 

len (2] "V. + ğ" ana kökö. 
baılaranda ve vokalle ıöyle · 
nen "t , d, n , r, I, s, f • c , ç, z, 
j,, konıonlariyle birleılp ka 

kımı düıebilır . 

1 Krlimelerinetimo' ojık ta· 
h ltllerinde ayrıldıkları her 1 
bir cüze yukarda izah edi
len kök ve ek manaları ve
rilerek kelimenin anlamı ta 
yin olunur. 

lıte '"Güneı · Dil" teorisi 
nin filojik metodu da böy 
le huliıa edilebilir ki bunu 

da aıafıdakt tatbikat izaha 
kifayet edecektir: (31 

1 Necmi DiLMEN 

ynaıarak ikinci derece pre • (2] Bu formül' erde ( V.) 
ıipal kökler tetkll eder. vokal, ( K. ) konson mana ıı 

Ana kökler birinci ve ik I na kutllanalmıttır Bir kon 
inci derece prenılpal kökle- ıon batında [V. +J onun 
rin hepsınde yukarda sayılan kök ıek ' i, r + 1 onun ek 
mefhumlar vardır. lıte bu I ıekli demektir. 

nun için aıağıda göıterilen 1 [ 3 J l ~i metoda göre "a teı,, 
analizlerde "af. eğ, uğ, iğ, 1 manasına gelen kelimelerin 
ag, lg, og, ef" köklerinın he · 1 kartılakh ana lızl erini yaran 
pıinede "aıcaklak,. m1lna11 netredeceğiz . 
veri 1 miıttr . 

Kölelere yapııan ve onla
rda muayyen mana nüans -
ları yaratan eklere gelince, 
Günet Dil teorisi bunlarada 
fU yedı sınıfta toplam ı ıtar: 

1 r + m "b, v, p . f ,ğ, 
y, g") ana kökteki mefhumu 
kendııin-:le tecessüm ve te 
celli ettiren ıüje veya obje 
nln if adeıidir. 

2 - (+ n ) ıüje veya ob 
jeye muttasıl sahayı ve bu 
aahadaki ıüje veya objenin 

(1) Ttirkçeye yuliıt : bi
yan.f lıigatinderı fokip ecl. 
en M. lıaialrc de ha ~cnl9n 
«ateş» nıanaswa olarak ı ıi. 

rkçe «o<l» kelimesini hile 
lmlamamı~ Turkçe «ateş ka· 
rıılıyı diye ziya demek olan 
•nur'> kelime~ini yazım;tır. 

Bir 
Yıl bası bileti bulundu. 

Y36 Yıl baıı piyangosuna 
ait bir bilet bulunmuıtur . 

Kaybedenlerın Gazetemiz 
ldarehaneılne gelmeleri. 

B ı r atanmı 
Bandırma uray sağlık it 

yarlığına Sılivri Dispanseri 
aaflık lıyarı Kemal atan

mııtır. 

~ilimiz finans tahııl eıpe· 
kterliflne atanan Muammer 
Ziya ile muhasebe sekreter· 
liiine atanan Sebahattin 
ödevlerine baılamıttır. 

lay11ile cumarteıi günü saat 
12 de cumuriyet alamnda 
iıyar l arın. okullaran, halkın 

ittiraki t le bir toplantı ya
pıldı . Bu toplantıda yerli 
mallarımızm ve arttırmanın 
değerini belirt.en güzel 
ıöylevler verildi Bundan 

Susığırhk 
A vedan bir kulüp ~urdulır 

Suıığırhk, 17 [Ôzel ayla· 
rımızdan J - ilçemizde bu 
gün bir avcılar kulübü ku 
rulmuıtur Kulübün baıkan· 
lığına eczacı Asaf Aktire 
muhasebeciliğine özel muha· 
ıebe iıyara Emin Uzel, vez· 
nedarhğan• Recep Demirci, 
ıekreterlifine de tapu itya
n Sadi, üyeliğe tle berber Ha
san a yrılmıılardar. 

1ir kıçıkçı ıltı ayı mıh
kôm oldu. 

Kaçakçılıktan ıuçhı Göne 

dair levha 1 ar olduğu halde 
bir gösterit geçifi yaptalar. 
Bandırmayı battan baıa do 

laıta 1 ar. 
8u münasebetle kahveci 

ler m6ıterllerlne çay kahve 
. yerine incir, portakal gibi 

yerli meyvalar verdiler. 

BU GECE 
Şifa 

Eczahane si 

Nöbetçidir. 

nln Akçapınar köyünden 
Şaban oğlu Çolak Ahmet 
ihtlıaı muhakemeıinde dün 
yapılan duruımaaı sonunda 
altı ay ha pıe ve 160 lira 
alır para ceza11na 
mıthr. 

çarpı1 • 

~~~dd~&.lll~~~dl~" 
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Unlar 

72 tık btr Çuval un 
60 Randımanla 

70 .. 
80 " 
Karma 

NOT: 

Kuruı 

1050 
950 
900 
600 

Bu ftatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver . 
giıl dahildir. 

Zahire fiat ' ara beher 
ktloıu · 

Cinai Kur\lt 

Sert but. 5 50 
.. 

Kızılca " 

Paışembe akşamından itibaren $EHiR SiNEMlSINOI ! v:aıupk : 
1 GOSTERiLECEKTiR. i ~:~.: 

5 

6 
5 
6 
4 
4 

4 

2 

75 
25 
75 

1 YERLERlliZI $İMDIDU ALOIRlllZ. ı .. ~.::~ 
~~IWi~~""~~~I ~~~--~~e~ 

25 

25 



Arttırma ve Yerli Mallar Haftastnda 

BiR SöYLEV ... 
Yüce Türk çocukları, de· 

ferla kardaıfar; 

Buglo çok ıevinç f'Çinde 
yim, hiç kuıkum yok ki, 
ılz de benim gibllinız. 

Güvençli duygularla dolup 
da1tıiın1zı y6zünüzden anla 
yorum. içinde yaıadıfımız 
ajinler, ekonomi ve birikti 
rlm yedi ıünlerldlr. Yedi 
kezdir bu yaratıcı, bu uyan 
darıcı daktlcalan yaııyorus. 

Çok bfiyük kalpli hemı•· 
rllerlm, ve okullar 6tnncl· 
lerl; 

Gerilere bakınız. Elli 7ıl, 
yüz yıl 6ncelere d6nln0z, 
ocaklardaki ha7at&naı pz 
6n0ne ıetlrlnls,_ phM• köy. 
lünün, tarın ıaa11• yaıa 
dıtım. b&ten uhuan ne ıibi 
kıvanç ve ıOven içinde yüz. 
d6f0nü, ne kadar çok ve 
kaç tOrlO "eaı&hlarımız old 
upnu biraz düt6ntln6z. Ke 
ndlmlz ılylyorduk, yiyecek
lerimiz de kendi mallarımız 
Jdı. Türktn kıhnç ıal 'ayııı 
kadar sanat kdteı da keı 
kıp, baıancı Ye Qnll idi. 

Bitin dOnya birleıU- At 
lltil .... , dngO IDIDde top 
ateıl, yanıınlar, kumbaralar, 
bombalar altında TGrktl ye· 
amele, tuzbuz etmete çahı
hla r., Ne mlmkln .. Tirle 
bu ... TOrk. Yeni lr mi biç. 

Avrupahlar. •KayA ıtba 
T6rk, çelik albl TOrk, 
,_... terk.. Ne 
yaman bir uluı ., diye kafa
ları önlerinde, ne yapacak 
laranı t•ıırmıı bir halde dG
ıOnOde..,., chia••lll 
leaoflara o koca Ttike ~ 
vurmak ıırrını buldular ya
lra1adılar. Kahraman ıoyum 
.un 16rlames cepbeslne pulll 
kurcJular. 6izltden ıtzll 
J• .. ıclarmafa beıladılar. 
O ıara o anahtar ile yaban
cılar bltOn evlerini kupltl 
lar donath1ar. 

Bitin eertltjt ile veni IHr 
aav-. ,_. lllr at., Terk uf· 
ulrarında parlamala aGnb 
Grclemete baıladı. Bu a\Yna 
pa ıehtrlerlnl kaynaıtardı 

Çok acıdar, fakat a6ylemek 
gerek: .. Bizi uyuıturdu., 

Bu aavaı bu ıuirlu kay
natma ekono~i MV•tdır. Bu 
kavıa biriktirim ıavaııdır 

Bu boiuıma zenıinllk aav 
aııdır. Neden aaklamalı, on• 
lar açtıklan bu ıavaıta ut• 
lluyu kazandılardı . 

Glyeceflmlz onların, yiye• 
ceftmiz pae onlarlD eliyle 
yapı1 dı . Paramız onlarm .ı. 
fne ıeçU T ezılhlararnaz bi
rer birer ortadaa kalktı Her 
ıeylaıizle yabancal.ran tut1&· 
iı otduk Tırnatımıı· 

dan bqımısa var1nc.-
ya kadar bOtOn bi
ze ıereken' erin bepıt yaba· 
ncılardan alanıyordu. Blzd• 
ne yapılamazdı ki, biz her 18-
ye ıücil yeten bir soydanız. 
Elimizden biç bir ıey kur 
tulmaz. 

Ulu Baıkanın ııaretiyle 
uyanmıı, ıtlkinmtı bulunu· 
yoruz Biz de yabancalaran 
daha önce Ozerlmi.ıe çevir· 

•diil ıllihları kendilerine çe 
virmlt bulunu1orua. 

Büylk Önderin imine ko· 
tahm 

Kendimizin malı olmayan 
hiç btrıeye paramızı vermt 
yelim. 

Şatafat, cicili bictlı etya, 
artık bizim ı6zlerlmizl ka
maıtaramaıın Her ıeyln yer· 
ltllnı baıımızıa tacı yapıhm 
Kurtuluı buadaclar. 

Malın rer'tıln.I almak, tea 
gihlarımızı çoialtmak, malla· 
ramızı ıüzellettirecek, ken· 
dtmlzl ••oıınl8ftirecekUr. 

Gkel .... etlit 
ıoz:I y•dumuzan •Ji ye 
çahıkan çocukları, analar, 
babalar; 

Hepimiz seferber olahm! 
Ekonomi ıavapna bOtün 

varlılımızla ıtrteelim: 
Yerli giyelim, yerli yiye

lim, yer it lçeltm. Kend6nıze 
ıerekenden çofuna tek me
telik dabı ••rmlJellaa, blrl
ktırmete, 01111 it etmeie alı
ph m. 

Blrıktlrlm ve ekonomi. 
lıte memlekeUmlzl cenne 

LE\' KAMÇILARI 
ULUSAL ROMAN: M 21 YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

ilili IOLOI 
Doktor Cemil 

• • • 1eılerlal akort edıyorlardı. 
Goneı lataabulun birer Doktor Cemtl, akıam ye· 

nasla kadın ıtbi ince ve na- metinden ıonra ıifarauaı 
rln minarelerle ıüılO ufkun· yakarak, bahçede ıezlnmefe 
da kayboldu. çıkmlfta. 
Akıamın mari tOUeri ya- Ka.ke ıeldıtı bir haftadan 

Yat yavaı koyulaım•fa ba· 1 beri ilk defa b6yle bir gece 
ılamııta. llık bir ajuıtoı ıe· ıezinttune çıkıyordu. Eıkl 
... ı baılıyordu Ay,.o akıam bir ıhlamur •tacının alahn
deflrmi Jüzllnl daha erken dakl bahçe lcanapeatne otu

ıtenvtıtl Ufak bkekler, rdu 
ıkın •l•tlan araunda Hlç bir ıey dfltünmlyordu. 

ıeee .. rlnlarım okumak için Blrblrtyle allka11 olmayan 

· lıhkısir C. ılddei 
Uıuıiliiiadıı 

Ceza evi ekmeilnin ıhale 
günü olan 16· 1~·935 tarl· 
hinde ta1ip zuhur etmedi~i 
nden münakaıanın bir ha 
fta mOddetle temdıdlae ka 
rar verilmiıtlr. Şeraiti aıre 
nmek lıtlyen taltplerin her 
aGn ceza evi direktörlüfOne 
bat vurmaları ve 500 lira 1 l 
lruruı m•ıvakkat teminatla 
nna mal sandığına yatararak 
ihale ıünO olan 25· 12-935 
tarihine teıadüf eden çar 
tamba rGnü ıaat 14 de mi· 
ddel umumilik dalreıtnde 
hazır bulunmaları llAn olu 
nur. 

,. .................... . 
: Şundan bundan 
........................ 

A ydtıcı aız 
Amerikanın Boıton ıehl · 

rinde tkı doktor içkiden f e 
vkalide ıarhoı olanlara ayı· 
ltmak için bfr ıaz icat et 
mtılerdir. 

Buular doktor Leon Hobi 
nıo tle doktoe Stdney Selet· 
nlk dir ve lcat1arını Amerl 
kan tab cemiyetinin mecmu 
aıı neıretmiıtlr. 

Yizde gO okııjen ve yG
ad• l 5 karbon diyolcıld ha 
lttaıı olan bu ı•z ar bayılt 
mak için kullanılan klorf orm 
aibi Nrhoıun yüzOn• maı 

Kıyıp •Mirler 1c. 1ron•r•k v•rilmekte v• 
(Muıtafa) adlı m:lhrOmü ancalc içkiden nOzGI isabet 

kaybettim Y•lainlalacafım· etmlf kadar aarhoı olanla · 
dan hGkmü olmadıiı illa 1 ra kullanılmaktadır. 
olunur. Boıton ıehlr baetahaneıl 

llLllESIR lSIERI SlTllAlll 
IOliSYOll illlllftl .. 

Balakeılr garnlzo-ncl*lıl m6aeaeler ~,acı için 2500 
kilo havuç ve 2500 kilo pançaran açık elrılltme ile .. tın 
alınacağından ve ihale ıilnil olarak 25 12 9: 5 çarıamba 
tGnü saat 10 na tesblt edilmtıtlr. Bunlaran tutarı 187,5 
llradsr. Temllaatacla 14 hra 14 kuruttur lateldilenn muay· 
1en gln ve ıaatte aıkeri satın alma komlıyonuna mtlra-
caatları. 4 l - 363 

Bandırma aakeri satın alma 
Komia~onundan: 

Bandarma ıarnlzonundaki kıtaat için lüzum ılrllen 189 
ton buiday unu 2490 aayıh arttırma ve ekılltme ve thA • 
le kanununa tevfakan lrapa 1ı aarf uaultle .. taa alınacaktıt, 
ihale 3 2 t\anun 936 Cuma ılnil aaat 15 de tıteklilerla 
un evaaf ve ıer~lttni 6frenmelc ilaere her gln aabah aaat 
9 dan 15 e kadar komtıyona müracaatları ve lıtelcltlerlQ 
ihale ıaatınclen bir aaa e•el teminat akça Ye mektupları
nın komlıyona vermeleri illn olunur. 

4 - 1 . 383 
Ômerköy kooperatif orta. bu ıazı uzun uzadıya dene 

I• 125 numaralı G6kçedere· mittir. 
den Ahmet otlu Mmtafa. 

§ Fahri adlı mührümü 
kaybettim. Yeniıinl alaca· 
tımdan eıklılnln hükmO ol 
madılı illn o'unur. 

!Ziraat Müdürlügünden 
Hıııdı 119 1111 1 Mülga Kepsüt Ziraat mektebinin sebze ba-

Halalcadan Çocuk ot 
lu Fahri 

1 Emtne ad!ı mühr•mG 
kayıbettlm. Y enlıtnl alaca· 
fımdan bu mührOmün hnk 
mü olmadııını ilin t der im 

Brezılyada IOD zaman'ar-
1 

hçesi iki sene nıüddelle icara verileceğinden 
da patlak veren iıyan bir l 12-12-935 tarihinden itibaren 15 güu ınüddet
re,kor t yapıtmanna ıebep I le nıüzayedeye cıkaı ılnu ter. Taliplerin Ziraat 
o muı ur. • 

Almanlaran meıhur Graf n1üdürlüğüne nıüracaaıları ilan olunur. 
Zeplin balonu 1921 ıt nesin· 4 - 1 - 384 
den bert Aımany• ile cenu
bi Amedka araunda aefer· 459 ılumara ı Ba'ıkla 

köyü kooperatıfi ortak ler yapmakladır. Balon ıon 
larından Hak1rlı kızı seferinde BerezUyanan Bnr. 
Emine 1 nambulce f8hrl iizerine ıel · 

t~ çeYlreeek ıenlf anlamla 1 ehil vakit phlrde komGntıt 
kurtarıcı . tGzel iki kelime .• lerla lıyan ettiklerini telıl • 

e~n bu iki kelimenin tu· zi va11taıı,ıe haber alanca 
hafı olmala bu eok gize(.. ..... inmeli tedbirli bir ha 
ıonuç vuecek eılrlikle ıüç reket bulmamıı ve havada 
lenlp kuvvf't'enmefe; yaba- 119 1&at beldem•ıttr. 
acıtana biat bailadılt eko- Balon, b6ylece havada 
no•• •Mllr naetr!ertal icar usun mtcldet ka ima rekoru-
mata andiçtyorum . 

Oh, çok tlkOr yarabbi. 
Hepimizin yüzleri gülOyor. 

nu lnrmııttr. 

67 9 filim llllZUU Demek, "ıiz de benimle be· 1 
raber andlçlyoraunuz. Ôyle I 1934 aeneıt Eyldlünden 
lee. hep beraber batıralam: 1935 Eyl6libae kadar Holll 

Yapun Verit mala. I vudda sinema I09Jetelerl 
Yat Hın ekonomik MY& • 

1 

tarafandan 679 filim mevzuu 
fi aatm almıflar. Bunlardan 337 

Yataıın birıktlrl~. I ıl orijinal ıenaryo 254 a 
Yaıaıın parayı it etme roman 88 i ıae piyeıtfr. 
Yaıaun çaltıma.. Bunlann hep11I için d6rt 
Nazilli Ortaokul dirckliJrü milyon Tlrk ltra11 Ocret 

Eminittin Çeliköz 6ienmlftir. Bır filim mevaa-

bir çok ftlcırler tllmal•da 
durmadan ıeçlyorlardı . Bu 
111ada komıa k6tkln pençe 
reli bol bir elektlrlk ııala 
ile doldu ve bu zl1a yıfım
nın tçind~ rizel bir kadm 
g6lıell boy verdi . 

Kadın, itte doktor Cemi· 
lln laiçde Ozerlnde durup ela 
ıGnmek zahmetine katlan~ 
madılı bir nokta. 

O, hayatında bir çok 
kadınlar tanımııh. Fakat ba 
kadınların hiç bira onun na· 
zarında btr haıta, bir mOıte 
rl ıibl kalmaktan kurtula· 
mamııta. Üzerine batanı 
ko1dulu kadın 16tüılul 
ona bir aıkdan ziyade, 
muıtarlp icadın kalplerinin 
çarpınb11nı duyurmuıtu. 

G6zel kadın pençerentn 
tam kar11ıına ,elen ıardır 

abun aynuında aaç1arını 
taradı. Dudaklarının kırmı 

sı!ıfıaı tazeledi. Sonra ıhla 
mar alacanın altında •endl
llal 16zetliyen bir raban
CllllD mevcudiyetinden habe 
ralz aynada ellerile 16114 
atla yuvarlaklarını ve lc•I· 
çalarını oktadı 

Gizellillne emin olan bir 
kadının en çok ıevdlll kendi 
vilcudOdOr. 

Ddkdor Cemil her akıam 
thUyar ıhlamur afacmın al 
hadakl ulak tahta kanepe~ 

J• g eliyor ılıaraıını orada 
içiyordu. 

Bu ıece ıezintlıl tam bir 
hafta ıOrd& Kendi kendine 
itiraf edemecllll bir hiı onu 
her akpm oraya ihtiyar 
ıhlamurun altına ıGrlklOyor · 
du 

Kayıp ılın hıyıın 
Bantlarmanın Sıfarcı kam

ununa batla Kirazlı köyiln 
den Galip olu Mehmedin 
üç yaılarında bulunan bir 
tayı kaybolmuıtur Hayvan 
aranmaktadtr. 

una verilen ücret vasati ola
rak i5~ Türk lira1ıdar. Fa· 
kat 80,100, hattl 150 btn 
Türk ltraıı verilen aenarJO 
lar da vardıa 

Yıni hir fiiiı 
§ Katharin Hepb6ra ile 

birlikte .. Silvia Skarlat" fil 
mlnde oynayan Natali Pa' ey 
Parlae ıttmlıtlr . 

Orada "Yeni Adamtar., 
ftlımtnde rol alacakbr. 

Artak b, aydınlık pençe 
reden de kendlılne ılllümıt
yen ılzler vardı. 

Bir akta•: 
Ga 'lba 'onu eeviyorum 

diye dGtOndtl. Hem niçin 
ae•m•in? Hayatta vazife ve 
mealeltnden baıka bir ıe-v 
gl htmamıı bir adama al 
bay et bir ( aık alra•] bir 
lhtlraçtar. 

Btr ıGn çok çabuk anlat 
dalar. lkı çift 16z, mlteka
bll bir arzu ıle o akıam 
buluımak için ı6sleıtt. 

Artık Cemıt ak 1açlanna 
ratmen bir mektep çoculu 
ıtbl tltrlyordo. 

ilk mGllkat çok heyecan 
la oldu. 

Doktor ortalık karardıktan 
ıonra kararlaıtardıkları ıtbt 

balaçenlD talata pannakl•lı 

l~ı,11ir ıalh hı~ıt 
hıkiıliiiHlı: 

Ankarada mOdafaal mılll. 
ye veklletl leYasım dalreel 
birinci ıube mtldOrl binbap 
Alt Rısaaan Betdrtat Valkle 
Ç8fmeunde 108 numarala 
hanede Ahmet Şahin k••• 
Ye mGl&aaı ıa.-n valı"9ı 
Lltfi1e aleyhine açdıls hem· 
ıtreıl olan mOdcleialerhln 
otlu mOlbım olclalunclan 
mezbatre için kencllal lz•rl -
ae evelce takdir edllmlf olan 
aektz lira naf akaıının kal· 
daralma11 daYaunın 27-tetrl
nlaanl 935 tarihli celaet 
mubalcemeetncle davacı I•• 
rlne takdir edilen Mlda lira 
naf alcanın kaldınlmanna ka
rar vertlmif oldutuaclan 
müddelaleyhe teblttt mqaka· 
mına kaim olmak lzere 
illa olunur. 

lrap111m ara 1ıyatak l9DI ka· 
dını içeri aldı ıhlamur afa. 
anın alta-ki kanepefe 
otunlular Sise tik defa 
kadın lletlMlı 

- Bizi ıarmealerya? 
- Harar merak etm•Jl-

niz. Onlar kendi tılerlle met• 
ıul. beni odamda ralaa bı · 
rakmalarım a6ylecllm. 

- Sis Doktor Cemil M· 
yllnlz delil mi? 

- Evet 

- Sizi usun •neler hu 
retle Mkledlls, kaz kardetl· 
niz dalma llzden baheecl9r· 
dı . Geçmif olıun Cemil 
bey . 

- T epkkir ederim ha 
nım efendi. lımlalzl lir_. 
blllrmlJlm? 

- BiTMEDi-

M iÇi İstanbulu~ En YiJksek Fabrikalarından Getirttiğim Şeker, Şekerlemli, Bo
nbon, Çıkolata Gıbi En Lüks Şeker Çeıitlerinizi Zarif Kutularla Ancak Dakkanımıztlan 

D Rl EDEBILIRSI iz. 
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Halkevi Bakıevi 
Ha ll<evi.niz in Sosyal yardıın koınilcıi tarafmd11n eski Uray Dispanseri yapı· 

sın la açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde doktor arka l a~ları mız fakJr 

halka bedava bakacaklardır . Halkımızın baluevinııze Laş vurmalarını di!er'z. 

HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 
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Dahi 
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Kulak, boğaz . burun H . Çar~amba .. " 
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Kamil Sesli oğlu 
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15-16 ,. Mehmet Alı 

Doğum ve kadın H 
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Halit Üzel 
Dahiliye Uzmanı 
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14 15 

" 
Kadri Yetkin . 
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Cerrahi hastalık la rı 16-17 
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