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Yıllığı: 800, altıayhA"ı 400 
kuruştur . Sayısı 3 kuruş 
Günü a-cçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
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SAYI: 9833 p.A.ZAR. TESİDEN ÔZG E: GÜNLERD c-:: VE SABAHLARI OIK..A.R.. ONUNCU YIL 

Habeş imparatoru Sulh için ağır şartlar ileri sürüyor. 
Başbakan İsmet İnönü Irak lf:!.beşler Harbı Kazanmağa Başlıyor. 
r akın~a Afyon - Antalya ~altının isparlaya War olan HükOmeti 4torpito yaptırıyor H a beş 1 m para torunun su 1 h için ağır 

kısmı ile Afyon zat ar anıtını açıyor . hü~::ı:~· 1_!
1

~il11~ ~~g:h:::~ şart 1 arın ı ı-ta 1 ya k abu 1 edecek m ·17 
na 1936 nıhayetlerındı · tes- • 

Ankara, 30 (Ôzel) - Af. lim edilmek üzere 4 torpıdo ----

Yon • Karakuyu hattanın da ısmarlamııtır. Veni~en şiddetli ve çetin bir çarpışma haşladı Habeş imparatoru Milletler Cemi-
yakında iıletıneA·e açılacağı- Roma, :m [ A .A } - İtal-

;:.,.7.~d;~~:;~~·Aı::•:ı! ~:;~;, ~:!::~~~;:~~a ••v- yetina bir nota verdi. italyanlar zehırli gaz ~ullandılar. Ras Kassa ve Ras Seyyum 
talya hattı olan bu büyük Gı: çen hafta içinde harp ~UYY8tleri ilerilıyorlar. 
hattan lspartaya kadar olan le vazımından başka on bin Adısahaba, 30 (A A ) -

k b k J j üç yüz kırk altı ı!Ubay ve 
ıarnını ba~ a an srnet n Habeş hükumetinin resmi 

b asker üç bine yakın işçinin 
Önü yakında u ha valide bildiriğinde Tembien lıö ! ge · 

Süveşten geçtiği bildiriliyor. 
bir seyahat yaparak bizzat ıinin merkezi olan Addi • 

açacaktır· Bunun için alaka o şehrinin yerli ltalyan kuv -
darlara tebliğat Yapılmııtır 1 Ş vetlerini baskına uğratm11k 
Gelen 111aH'ımata göre lspar sııretile ansızın yarılan bir 

tada başbakanımızı karşıla - BakanlIDIZ Yiyanada taarruzla Habeş kuvvetleri 
tnak ve demir Yolunun bu İnııel f nunu tarafından zapteclilc.liği b;l-
havaliye de gelmesin~karşı· ne Afyonda Türk ı ıı ti\d alı dirılmektedir. 
lık halkın cumuriyet hüHı - için canlarını verO' i Ş o 1an 

metine ıükranlarını göıter aziz ıehitler tçin yapılan 
mek için fimdıye kadar nıil m ezarJığrn ve burada di 

\i görülmer.ı İf cJerecede Z ' n - kilmiş olan abidenin açılı~ 
g i rı bir prograrn h•zırlan t•• b oren lerini izzat yapacak~ 
maktadır. t 

Baıhakanunız bu gezısin 
de yalnız küıRt resminini 
yapınakla kalmıyacak, ayni 
zaınanda Af yon da Türkün 

almez zaferini temin eden 
bat kumandanlık muharebe
sini taLvir eden hevkel traı 

Kripel tarafınd an yapılmıı 
olan .zafer abidesınln ve ge-

ır . 

Bundan sonra ı1aıbakanı

mızm beraberindeki zevat · 
larm yeni sa tın alınan ve 

tünellerinin devlet •tipine 

göre değıştırilmeıi bir kaç 
güne kadar bıtşlıyacak o lan 

Aydın hattını gözden geçi
receği anlaşı 1 maktadır. 

T H. Aras 
Londra, 30 IA A J- Viya

nada Uulunmakta olan Dıı 
bakanımız Avusturya dış 

ha~ anı le uzun bir mulaka tta 

bu lunmuıtur . 

Habeşler, topçu ve mit

ralyöz ateş1le karşılanmala

rına rağmen düşmanı ehem· 

miyetli zayiata uğratarak 

Abbi - Addiden kovmuılar· 
dır. Yü% k11dar yerli İtalyan 
askeri esir edilmlıtir. 

Dü~man ricaal ettikten 

sonra ğarp alamnda , 20 ka · 

dar İtalyan suba yi le yarsu 

bayının ve bir çok yerli su· 

bayın cesetleri bulunmuştur 
Öte yandan bildirdiğine 

göre İtalyanlar. Abbi - Addi · B nin 50 mil kuzey batmnda 

ütün Okullar perşem- . ~osk?~ada ~~,~.:i:: .. ~~~~:·i::: .. ~i~;'. 
be gu .. nu·· açılıyorla 81r Turk sergısı açılacak tün yerli kili&eleri yakarak r • 1 Moskova, 30 (A.A 1 _ geri çekılmektedirler . 

- - Yakında Moskovada modern Tigre cephesı 30 {A.A} 

Bütün okullafson kanunun ikinci perşem~a günü açı- bir Türk sergisi açıJacaktır . Ta~~::s ;:~~:~:::~:~: 
!arak derslere başlıyaca~tır. Yunanistanda ~:,dıs.ı •• ıöyı. hüıa.. edi· 

ı\'ecalibry List• ve 

Ôğretrıı t n okulu. lı se, or 

taokullarla i kokullar ba yra . 

bi . cı· günü talil edil mm rın 

. t • A ya yıl ba ı ı , tatiller 
mıf ı. ra 

d . d.~ 1 den bu iki ta til e gır ıg n 
arasındaki bir buçuk gün 
Kültür bakanlığınca kaldın . 
larak bütün okulların son Ka· I 
nunun ikinci günü , _ sabahı ı 
açılması kararlaıtırı1 mııtır 

Onun için ortaokullarla, 

ıehlr, ılçei ıcamun ve köy 
okull rının hepıi önümüzde 

D,irclmerz nkrı/11 
k i perşembe günü ııabahın . 
dan itıba ren derslere başl ı

Yacaktar . 

Işık 
Sön~ürma ~enemesi 

Ankara ,30 (A.A .] Çanak. 
ale Ka rahisarında dün gece 

hava teh likesine karş ı ıtık
ları maske le m e denemesi 

yapılrnııtır. 

Yeni seçim hazuhklan Habeıler Barkes suyunu 
Atina, 3() (A.A.] Yuna geçerek Mai Timket Selak 

nistanda yenı ıeçim müca - ı laka Abbi Addi hatti 'e tah 
delesi başlamııtır . dit edilen mıntakaya kadar 

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

Çin parçalanıyor. Ve 
Japonya bu parçalan 
birer birer yutuyor . 

~~~~~~~----~~~~~~~ 

~m miHıyetperverleri ~ang~ay~a Japonlar aley~inde 
şid~etli gösteriler yapıyorlar · 

İ st anbul, 30 (Özel) - Gene iki gün evvel oto. 
Sen zamanla rda Uzak şark mobilindetı ineı ken on kur 
i ş i bırdenbire yt:niden a lev 

lenmiştir . 
İki gün eve l Şangha ydaki 

J a pon deniz kuvvetlen bü · 
rosunun önünde patlayan 
b omba Çinlilerin Japonlar 
aleyhinde ça l ışmalarının ve · 
ni hır t ezahüründen başka 
bir şey değildır Tesadüfen 

bombanın pe k erken patla· 
masa büyük faciaların ö nü 
nü almıştır . O sırada ıçeri 
de az kişinin bulunması ne 
ticede ancak birkaç kitinin 
yaralanma sını temin etm ış 
tir 

Yapılan tahkikatta bom · 
banın mUliyetperver Çin ta 
)ebeleri tarafından atıldığı 

nı belli etmiıtir. 

şun l a öldürülen Çin 1 >ışışl erı 

baka nı Tang Yu Yenm kım · 
ler t a raf andan vurulduğu da 

henüz anl a şı lmış değildir 

Diğer t a raftan Japon kuv 
vetleri, Mançuko hükurr.eti 
askerlerile birlikte merkezi 
Mogoli~ t a na do ğru ilerle mek 

te d e vam e tmektedirler . 

Son gelen haberlere göre 
Ça Hor mıntakası şirr dıki 

halde tamamile Japon Man 
çu'<o askerlerinin itgali al
tındadır. Şimali Hopei de 
artık Çinden "\yrılmıf bulu 
nuyor Bu suretle Japonya 
nan hiç va kıt geçirmeden 
Çini parçalanıak ve yutmak 

ta o'duğu anlaıılmaktadır. 

; mparator cı•plıeye gidiyor. 
ıokulmuşlar e buralarda lanmasınıda ıiddetle proteı· 
münferit İtalyan lcuvvet' eri - to etmektedir. 
ne hücum ile bazı 'arını mü· Yine ha\as ajansının Adi· 
dafa ası daha kol"y mevzile aababadan bildirdliine göre 

re çeki l meğe m ecbur etmiş· Habeı'er gltdlkçe Makalleyi 

lerdir. Birkaç gün sıra ile daha sıkı surette abluka et . 

çok kanla muharebeler ol mektedirler . 

muştur. Ustalıklı bir ç ~vlr Habeı ordusu cenubu gar· 
me hareketi sa yeııinde hal biden ilerlemekte ve Raı 
yanlar vaziyeti eski haline Kassa ile Ras Seyyumun kuv-
irca etmişlerdir Habeılerin vetİ eride Takkazadan Abidi-

zayiatı binlercedir halyan· addiye kadar yüz kilometre· 

lar da pek çok telefat ver. lik bir cephe üzerinde hal-
miılerdır. yan Ordusunun cenahına hü· 

Cenevre, 31 IA.A ] - Ha- cum etmektedi. 
beş imparatoru bugün mil· Kabileler İtalyanların Ma-
le tle r cemi) t tine bır nota kalleye olan münasebetlerinin 

göndererek Tembien- kesecek bir vaziyet lllmıt 
den geri çekilmel<te olan lardır . 
İtalyanların mütemadi suret- Londra, 30 IA.A.] - Roy· 
te harp kaidelerine ve hu- terin ve Havasın verdikleri 

kuklarım ciyntdiklerindtn haberlere göre Habeı -İtalyan 
ötürü protestoda bulunmuı - ileri kara\(o\ları temas ha· 

tur 
Londra, 31 (A. A.) - Adi· 

sababadan hildirildiğıne gö
re italyanlar Ta kkaze cep 
h esinde zihirli gaz da kullan

ınış lındır . 

İmparator bu gazların l\ ul-

Lav al 
itimat reyini al~ı 

Lr.wal 
P a ris, 30 (A.A .) - Fran· 

sız ııaylavlar kurulunda ce
reyan etmekte olan müza 
kereler bitmiş, Lavala itimat 

beyan edilmitlir. 

linde bulunmektadır1ar. 

Londra, 30 [A.A J - Tlire 

cephesindeki muharebeler 
orduların artık temasa gel

dikleri VP. hakiki harbın timdi 

baılamakta olduiu hlulni 
vermektedır. 

llabet kuvvetleri Maklllleyi 
işgal etmemiıleraede gaarptan 
ve cenuptan ağır bir çevir· 
me harakete giritmlılerdir . 

Maksatları ltalyanlaran hatta 

ricatlarmı kesmektir . 

ltalyan askerlerin in bütür 

faalıyeti keşif hareketleri" 
iııh ı sar etmittir Habeıııer 

ariık uçaklardan ürkmr-or 
lar, korunma çarelerini ğre· 
nmişlerdir. 

:tark cephes nde ..! Oga
dende İtalyanladamuhaııa· 
mattan önceki ~vzilerine 
kati o 'arak çekil,.ite benzi· 

' 'orlar . 
. Londra, 30 ,A.A.) Ro 
yter ajımsı•ın verdiji 
bir ha tere ıöre, 
Habeş imparatoru &Mğıdaki 
şartlarla ~raf akdine ama· 
de bulun.naktadır: 

l - Habeı arazisinin 
ltalyan kıtaatmdan tama

men boıaltılması. 
2 talyanm tazminat ver"· 

( Sonu üçiincü ıayfada ) 
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Milletler Cemiyeti ve 
Zecri tedbirler 

Günün arsıulus ıtl hadise
lerı içinde Millet ler Cemiy 
eti paktınm on altancı ma· 
ddesinin büyük bir mi llet 

olan bir Sclldırgana ka·ıı 

tatbık edilip edilmiyeceğin 

ıüphe eden er vardır. 

1 birliği edilmeksizin zecri 

Dünyanm en sevilen ve 
sayılan milletlerinden birisi· 
ne karı• bunun tatbiki me

selesinde bir takım septik
ler, hakikatın ne olduiunu 
öğrenmemekte ayak d irey
erek birinin birini aldattığı 

kanaatini yayıyor ve: 
Kım? Dıye oraya bir 

soru f1rlatıyor'ar. Olup bi 
ten ıey l er basittir; bunları 

yeniden çocukça izah etm 
eğe de lüzum yoktur. 

Bir takımları zecri tedbi 
rlerin bu defa tatbık edilip 
baıka vesilelerle tatbik edi
lmemit olmasını lngilterenin 
tesir ve nüfuzuna veriyor· 
lar. 

lngtltere kudretli bir mi 
lletUr. ve ıiyasal tesiri de 

büyüktür. 
İngiltere beraber olmaua 

zecri tedbirler tatbık edile
mez, fakat bunu yalııız on
un dıleği gibi göıtermek 

saçmadır. 

Ha ki kat tudur: birçok 
ufak milletlerin gönüllerin
de besledikleri bir kollektif 
.sistemi büyük bir memleket 
bel\İmsemiıtir. 

Mil eller Cemiyeti paktı, 

birçok milletler taraf mdan 
konmuı ve kabul edilmiı, 
bir kanundur. 

Öte tarafta tabii bir ka 
nun vardır ki o da bir ka
nunun tesirli olması ona 
bajh olan milletlerin ve gr 

upla.rın içlen kraftar olma
larına bağlıdır. 

Meıeli Birleıik Amerika
daki içkı yaaağı kanunu ile 
bir takım memleketlerde 
otomobil süratinin indirilm
eı i düe ' lonun kaldırılması 
hakkında konulan kanunlar 
onu tanımak zorunda bulu 
nan milletler bunun doğ 

ru 1uğuna inanmadıkları için 
tesirli olmamııtar . 

Bir kanunun tesir:i olabi· 
lmeıi için parlamentonun 
taıdikından geçmesi kafi 
ıelmez onu yurddatlar bü -
Uin vicdanlarile onaylama 
hdırlar. 

Mılletler Cemiyeti pakh, 
dünya milletlerinin çoğunlu 
fundan son zamanlara ka
dar bu onayı almamııtı. An
~"k son zamanlardadır ki 

'giltz milletinin çoğunluğu 
h11a kartı septık olnııyan 
birbakııla bakmağa baı 
lamlardır. 

19~ ile 1934 .uasında 
Cenev.a.nın kollektif blr ıis . 
tem da~)inde ailahsızlanm · 
ata doift yapı1an herhan
gi btr t1ebbüıün neden 
Akim kaldı11 ve Makdonald 
Henderson J'\Ojesinin Raid 
•in hiilıümetıtarafından ni· 
çtrf -reddedildij. bundan an· 
lllıdaltUt. 

O halde baıka hadiseler
.de tatbik edilmiy'n zecri 
tedbitlerin bugün neden ta 
tbılc edtİdiğıni •oranlara ıu 
,uretle cevap verilebilır: 

Çiinkil İaıtltere ile el· 

tedbirlerin faydalı olmasına 
imkan yoktur ve İngiltere 
bugüne gelinci ye kadar Mi -
lletler Cemiyeti çevrt-ıi içi 
nde toplanan bir kol 'ektif 
sisteme inan göstermemiş· 

tı. 

Arsıulusal ııyasa içinde 
önemli bir yeri o'an İngiliz 

milletinin Millet'er cemiye
tinden yana nt:den durum 
aldığını bütün teferruatiyle 
incelemek gerekUr. 

Bu vaziyette birbiriyle 
çarpı§an ıki psikolojik kuv 
vet hüküm sürm~ktedir 

Birisi lehedir. lngiltere 
hiç münakaıa göstermiye
cek bir ıuı ette dünya soli
daritesini istemektedir 

İngiliz milleti "kendı ke· 
nd.oi idare" usulünü icat 
etmtıtir ki hu ı\a liberal 
demokrasinin özü ve ru -
hudur 

Pek tabiidir ki böyle du

yup düıünen bir millet baı

ka milletlerede kollektif gü 
venllk sistemini ılham ede
cektir. 

Kendi kabuiuna çekilme 
si bir siyasadan kollektif bir 

sisteme geçmek büyük bir 
anlayı~tır. İngiltere ise kt-n 
di kabuğunda yaıayan ve 
<1yabancı» ların itlerinden 
elinden geldiği kadar çeki
nen bir memlekettir. Hatta 
o dereceye kadar ki yaban 
cı kelimesi lngilizcede pek 

hoıa gider Lir kelime de 
ğildir . 

Bugün ise ingiltere o uki 
ıntarad ııyaıasından ayrılm · 
akla kalmamıı dünya ııoli

daritesi ve kollektif sistemi 

korumakta önderliği ele al . 
mııtır. 

lngiliz sıyasasınm bu ev · 
rlmi 8ÜÇ ve ağır olmuıtur. 

Bu da on ıeneden beri de· 

vam edegelen arsıulusal po
litikanın icaplarına uyıun 

davranabilmit olmak için 
dır. 

1924 yılındanberi Mi1let

ler Cemiyeti itlerini yak .o
dan tcak ı p edenler lngiliz 
murahhaslarının kollektif si · 
ıteml kabul etmeleri ve bu. 
nun karıııında bir takım 

milletlerin reaksiyon göster
meleri önünde hayretlere 
düımütlerdir. 

Lord Sesil ile B. Vivyani 

arasında uzun süren Fransız 
lngiliz silahsızlanma goruı· 
meleri hiçde içtem bir ha 

va içinde ve doıtça geçme· 
mitti 

Lord Seulin baıkanlığı 

altında bulunan Milh tler 
Cemiyeti birliğinin fngilte 
de yaptığı plebiıiUn bu bü -

yük değifmeyi yapmağa bü
yük yardımı dokunmuıtur. 

Onun için kendisine ulusal 
ve arsıulusal bir minnettar 
lak duygusu beklenmelidir 

Bu plebisit göıtermittir ki 
İngiliz kamoyu yalnaz ve 

yalnız Milletler Cemiyeti 
paktına taraftardır ve onu 
istemektedtr. 

Bundan do'a yı İngiltere 
bugün kendi milletinin di 
leil ile bu pakta batla bir 
siyasa gütmektedir 

Hal b6yle iken 1nıiliz im 

fORKDILI Birinci Klnun 31 

r illMi~r.DEI~ 14Alrtlelllln.lcR 
• 
Şamlının 

Kuruddere köyünde sürek 
811 

Şamlı, 30 [Gezgin aytarı 

mızdan] -- Şamlı kamununa 
bağlı Kuruddere köyü halkı
nın ittiraki ile bu gün yapı
lan ıürek avında bir çok 
zararlı hayvanlar öldürül

müıtür 

Bu arada dört domuzla 
beı tılki ve bir çok tavıan 
ı ıe keklik avlanmııtır. 

Gelen saylavlanmız 
Saylavlarımızdan B. Meh· 

met Cavit ile 8 . Rahmi Sel
çuk evelki gün ıehrin . ize 

gel mitlerdir. 

Yurdun Kongresi 
Şehrimiz İdmanyurdu 

ıs . 1 • 936 çartamba günü 
saat 20 de yıllık kongreıini 
yapacaktır 

Sandaliyı \le yaralamış 
Kasaplar mahallesinden 

Kantarcının Sabri Hacaiıhak 

maha'leıinden Hayrettin 
otlu Nuriyi sanda it ye ile ba · 
ıından yaralamıttır. Suçlu 

yakalanmııtır. 

Esti Susıüırlık ilçe~ayının ~ 
atanması 1 

Bu defa Diyarıbekirde 

Halk evi 
Gösteril kolunun dün ge

ceki müsameresi 
Dün gece Halkevinde bir 

müsamere verilmittir. Bu 
müsamerede evin göıterit 

kolu tarafından "K ozanoğ 
lu" adındaki piyes muvaf
f1tkiyetlle oynanmııtır. Geçn
ler pıyesde büyük bir mu -
vaff akiyet göıtermitler ve 
al kıt 1anmıılardır 

Programda ayrıca Pamuk 
çu zeybeklerinin ulusal oyun
ları ile Antikacı adlı bir per 
delık lcomedi bulunuyordu. 
Gerek zeybeklerin oyunu ve 
gerekse komedi çağırılar ta· 
rafından zevkle ve neıe ile 
seyredilmittir . 

Perde aralarında 

okunmut ve güzel 
parçaları çalınmııtır. 

tiirler 
muıiki 

Gösteril kolurıu bu ba
ıarısından dolayı kutlularız. 

A ym müsamere progra -
mı bayramın üçfincü günü 
a\cıamı ilk defa olarak hal
ka göıterilmtı o ıece de ay. 
nı alaka ile takıp edilmişti 

ile giderken yere yuvarlandı 
Bayramın son günG ıaat 

beı on buçuk sıralarında Fa 
hri adında bir genç bisikletle 
hızla bayram yerinden ko· 
lordu çeımesine doiru gi
derken Bahanın gazinosu 
önünde karıısına bir fay ton 
çıkmııtır. Genç faytondan 
sakınmak ve korunmak iste
miııede biııkletini idare 

teıekkül eden üçüncü mın · 
taka umum müf ettlı iği ev 
rak direktörlüğüoe 55 lira 
asli maaıla eski Susığırlık 

ilçebayı Münib il ban atan · 

mıttır . 

' edememiı tehl\keli bir tekil
de yere yuvarlanmııtrr. 

paratorluğunun bir takım 

ıahıi menfaatler dolayiıiyle 

bu siyasanın arkasından gi 

ttiilni söylemek götü niye 
tin aaçma bir delilini verm
ekten baıka bir ıey sayıla 1 

maz. 

1 u plebisit anlaımazhğm 
çıkmaaından sonra değil ön

ce yapılmıth· 

Bu dGıme sonunda Fahri 
vücudünün muhtelıf yerle
rinden yaralandıiı gibi ko

lu da kırılmııtır. 

Bir kadım dağın sığutmaç 
Bayramın üçüncü gOnü 

Vicdaniye mahallesinden 
Mustafa kızı Ummahanı yi 
ne bu mahalleden sığırtmaç 
Ömer döiilımüıtür . Suçlu 
hakkında tahkikata baılan · 

Bayramın üç günü de 
çok neşeli geçti. 

Bayramda günlerdenberi de
vam eden yağmurun ardı kesil
di. Güneşli havada herkes bol 

bol gezdi. Eğlendi. 

Bayramlardan bir görum'iş 

Ramazan günlerinin ardı 
kesilmiyen yağmur ve fırtı · 

nalarına kartı bayram gün· 
lerl havalar çok açık günet
li ve adeta bir ilk bahar 
güzelliil ile geçti . Onun için 
bayramın üç günü de neıe 
ve sevinç içinde idi. Bü 
ha11a çocuklar üç gOn gez 
diler, ellendiler. 

Bayramm ilk günü bir 

çok kimıeler kutlulama zi 
yaretlerini yapdılar. 

l bay ve Şarba y B. Salim 
Gündoğan, Korgeneral Sa· 
bit Noyon ve Parti llyön 
kurul baıkanı B. Lütfi Kır· 
dar kutlulama ziyaretlerini 
evlerinde kabul ettiler 

Yeniden yapılacak olan 

hükumet konağı anası bay
ram yeri olarak ıeçilmlfU · 

Buraya bir atlı kar1nca ile 
dolaplar, salıncaklar kurul

muıtu · Bir çok seyyar satıcı 
lar da sergi kurmuı1ardı. 
Ç o c u k 1 a r atlı k a 
rınca, dolab ve ıalın 

caklarda bol bol sallandılar. 
Hatta bazı bGyüklerln ve 

kOçük 'erin bu neıeıine ı•P 

te etmit olacaklar ki at 
lı karınca ve salıncaklarda 

göze çarpıyordu. 
Bayram günlerinde fay

tonlar da müıterilerini ıeh
rin muhtelif semtlerini gez
dirdiler Yeni yapılmakta 
olan parkta da bilhassa bir 

çok kimıelerin gezdiği, ya -
palan ve yapılmakta olan 
itleri gözden geçirdiği, göze 

çarpıyordu . 

Bilha11a pazar ıünQ bay· 
ramın hem ıon günü hem de 
hafta tatili oldutundan iı
taıyon tarafındaki caddeler 
kadın, erkek Vf! çocukla 
11m11kı dolmuı bir haldeydi. 

Dün de havanın iyi ııt
meat bayramın devamına 

sebep oldu. Bu yüzden bay· 
ram yerinin hali diler 
günlerden hiçde farklı de
ğildi 

Atlı karınca, dolap gibi 
eilenceler akıam Qzerl kal
dırıldı. 

Bayramda urhoıluk va
kalarile kavgalardan baı 
ka önemli hiç bir polis va
kaıı olmamııtır. 

- ------
Hakikat ıudur ki on yıl 

danberi anıuluıal herhangi 
bır ılyaca üzerinde ayak 

' diremekten kaçman bir de 
vlet bugün Millet ler Cemi -

1 yeti pakta Ü7erinde var ku -

1 vveti 1e durduğunu ve dura· 
cağını bıldirmektedir. 

lmııhhrl. b k . . . Lk' Daireler 
a ı le ı çısım tın H 

fayton 
lltmda kılın ırı~ıcı 

Gerçekten bir arsıulusal

kamoy uyanmıthr. Arsıu:u- • 
sal meıdelerde yalınız bü 
yük devletlerin uynıyacağı 

bir satranç oyunu olmal<tan 

çıkmııtır 

Bundan sonra bunlar ko 
llekttf meseleler halini almı

ılardır 

Bundan sonrft ortaya bir 

'8.nlaımama2lık çıkınca her-

i keıln elbırliğı ile harekete 
geçmesi gerekcektir. 

Zecri tedbirlerde eolidart
te buluRduta de'ilet ve ita· 
ret eder. 

Bugünkü sıkıntılardan da 
kurtulacak oluna elde edi· 
lecek kazanç pek büyük ol · 

acaktır. 

edenler Bu gün öğleden sonra tatil 
Bayramın üçüncü gecesi 

Hacıiımail mahallesinden 
İbrahim oğlu kunduracı Fa
ik bir arkadaıile birlikte 
Dinkçiler mahallesi bekçisi 
Hakkıyı vazifeli baıında 

tahkir ettiklerinden yaka.· 
lanmıılardır. 

Bir Nııanlanmı 
Fabrikatör Memif oğlu 

Mehmedin kızı il~ Kolordu 

Le' azım teğmeni Hayrinin 
nııan törenı eve1ki gün ya

pılmııtar. 

Gençleri kutlularız. 

Bir atanma 
Nafıa atelyesl ı~fl lımail 

Hakkı Diya.rıbekir Sanatlar 
okulu öiretmenllflne atan · 

mııtır . 

Bu gece saat 24 den ili· 
baren 935 yılım geride bı
rakarak 936 yılma gireceğiz. 

Son çıkan azad kanunu 
na göre bu gün öğleden 

perıembe günü sabahına ka
dar bütün daireler kapalı 

bulunacaktır 

Bu gece yıl baıı dolay11ile 

t ehir kulübü salonunda bir 
balo verilecektir. 

Bıçaklı yaralamış 
Bayramın birinci gecesi 

Noter sokağındaki ıarapha

nede lımail oğlu Muharrem 

Aygören mahallesinden Ô · 

mer otlu Hasana bı 

çaklii vücudunun muhtelif 

yerlerinden yaralamııtır 

Suçlu yakalaıamııtır. 

Bayramın üçünc6 günü 
Muharremin faytonunu ko
ı~n Ahmet bayram yerinden 
aldığı müıterileri ıötOrürken 
hayvanlar nasılsa birdenbire 

ürkmüıtür . Arabacı bu sıra· 

dn faytondan düıerek hay
vanların ayakları altında 
kalmı~ ve hayvanların tek 
melerile baıından, kol'arın 
dan ve muhtelif yerlerinden 

ağır surette· yaralaamııtır. 

istira~atlınnı bozmuı. 
Bayranun üçüncü geceıi 

İzmirler mahallesinden Öm 

er oğlu tatlıcı Sırrı ıarhoı 

f olarak Dinkçiler mahalleıln 

den Yakubun kahvesinde 

müıterılerin istırahatmı boz

dujundlln hakkında takiba· 

ta baılanmııtar. 



Birinci Kanun 3 l TURKDILI SAYFA 3 

«Ulus)) un dil ~azılarından 

TÜRK DiLi 
ile indo -Öropeen ve Semitikıliller ar8sında mukayese 

D[s R ' · İstek,, .celimesi ile ' ·si -
1 düs, kelimesinin etimolojik 

orijini birdir 
Onlaaı altalta yazvlım: 

11] [2j [31 [4] 
Sidüs: 1 iğ+is+id+üs l 
istek: [iğ+is+it+ek} 

5 - Planete jSeyyare}. 
6 L Astre des nuitll, 

la lune lAy] v .s . 

Ke 'imenin "Etymologie 
de la langue latine,, dek 

izahını gözden geçirirsek 
etoile formant une figure, 

nonstellatiön, . sözlerinden 
sonra bazı 'lraştırma'ar 

yapıldığım ve izahm fU sa· 
tır l arlıs biltığini görüyoruz 
Memesi lon arrıve a en ma-

i 

ntrerla possibilite phoneti i 

que le rakprochement avec 
groupe lit "Sividu, si videti 

Kaym ~a~asma 
kadm 

varan 
1 

Fransız evlenme kanunla · 
rının tuhaflıklan ötedenbt ri 
birçok f evkaladeliklere se 
bep olmaktaydı Son yıllar 
içinde bunların en tuhafı 

Fransanm Houbai ıehrinde 

oturm'\kta olan genç bir in · 1 

giliz kadınının başına gel 

mitUr. 
Yakın zamana kadar bu 

kadm kendisini Fransız or 
dusunun ııabık zabitlerincle 
Gi lyom Rauun meşru karı 
sı •ansyordu. Kadıncağız 

ğıtlanmn kayıtları sadece 
nüfus kağıtlarına bakarak 
kopya etmek suretiyle ya
pılır; hadise katiyen tahkik 
edilmez. İıte İngiliz kadmın 
düştüğü garip vaziyet de bu 
yüzden ileri ge lmektedir. 
Kadmın kocası ile kaym 

baba&l ayni adı taı ımakta 

ve ayni yerde doğmuş bulu· 
nmaktaydılar, aralarındaki 

yegane fark doğum tarihiy 

di . 

Vilayetler 
Arasm~a ilkbahaıdan iti
~aren muntazam posta 
tayyareleri işleyecek. 
Öğrendiğimize göre hükü 

met dört posta tayyaresi 
daha satın almak için te· 
maslarda bulunmaktad1r. Bu 
tayyareler ilkbaharda tertip 
edi 'ecek olan Şark ve Ce · 
nup vilayetleri hava posta. 
larına tahıis edilecektir. An 

karadan baıhyarak Garp 

Bu kelimenin etimolojisini 
ararken F ransızcll Larousee 

Latince "desiderro,, ya gö 
nderiyor . Dictinnaire etymo
logipue de la langue latine)) 

[1} de , "desidero,, nun kar
tmnda "consideroya bak de· 
nilmektedir. nihayet consi · 

de rol" l bizi o siduı» kelime 
sine müracaat ettirJyor. Hu 
son kelimenin Güneı Dil 
Teoriınne nazaran Clerhal 
etimolojik ıeklini bulup on
dan manasını çuarahm: 

Hu iki kelimede [1 J in
cinin son ekindeki r s] kon 

sonunun Türkçede lk l dahi 
olabileceği nazarı dikkatte 
tutulunca [zira bu unsur .ar 
birbirinin aymdırl kelimele 
rin manalara da tamamiy· 
le bir olduğn meydana çı
kar. 

[ briller] est sana grand inle . 
ret Terme techipue do.nt 
letymologit est incertai · 

ne,, 
"Sidus,, kelimesinin, ge 

rek latln lugatinden aldığı

mız manalarında, gerek 
etimolojisini it:aha çal.şan 

satırlarda . doğrudan doğru

ya [desir ) anlamını ifade et · 
tiği görülmüştür. 

1 umumi harp esnaaında Fra · 
nııada lngiliz ordusunun ha 
sta bakıcısı o'arak hizmet 1 

ettiği ımllarda bu zabitle 1 

Kayın baha evlenme me

rasiminde ıahit sıfatiyle be 
lediye reisinin karşısına çık

mıo ve deftere de o sıfatla 
imza etmişti, sonra evlenme 
katibi hadiseyi bu defterden 
nüfus kütüğüne keçirirken 
tahidin adım yanlıthk fa ko 
cııı ya mahsus haneye kopya 

vilayetlerine yapılacak bava 

postalarını timdi elde bulu · 
nan tayyareler yapacc.ktır, 

Ha va postalarmm merkezi 
Ankarada olacak ve ora da 
bütün memle~ete dağıJacak 
tır Şimdiye kadar kumen 

ııı [2) (3] [tıl 
lığ + is + id + üs] 

1 l J İğ; Ana köktür Baı · 
lıca anlamlan: 

l AJ Güneı güneıin parlak 
lığı: 

fıs J Ateı sıcakhk,,tır . 

l2) Is· Ana kök anlamla · 
nlarını endinde tecelli ettiren 

objeyi gösterir. Bu {. + s}, 1 

kelimenin esi teklinde I +ğJ 
[.-t-y], 1· + kJ. l + h 1 idi 
Türk dılinin en eski lehçe
lerinide [3) yerind.: bu işa · 
ret ettiğimiz konsonlar bu
lunurdu. Bu orijinin göste · 
receğib. 

13) İd: [.+ dJ. ektir. Ya · 
pıcılık, yaptıncılık. yapılmış 

olmaklık mefhumlariyle amil 
ve faıl rolünü oynar. Bura· 
da delalet eltıği mefhum ftna 

kök anlamlarını kendinde 

tecelli ettiren ohjen!n [üs) 
uhasında bu lunduğunu gös 
termektedir. 

(4] Üs: [.+si ektir . Oldu. 
kça uzak ve genif bir saha
yı ve o sahadaki obje veya 
objeleri ve yahut panseyi 

gösterir. 

(iğ +is+id+ üs = iğisi
düs) ve L'On morfolojik ve 
fonetık ıekliy 1e "sidüs,. ana 

kökün 1 A] anlamiyle uzak. 
larda parlak bir objeyi ve· 

ya objeleri yani bir yıldızı 
veya ylldız ' ar manzunıesini 

itaret eder; ana kökün (B) 
anlamiy1e, ateıan genis)iğini 
taıkın ,ığmı gösterir. 

Eğer bu anlamı bir insa· 
nda bir obje hakkmda me 
vcut olarak tasavvur tema 
yülünü otddetli ve aletli ar 
zuıunu göstermiı oluruz 
ki buna Türkçede "istek,. 
derler. 

ULUSAL ROMAN: N2 ~ 6 

Not: 1 · 'Sidüs,. ve 

'' ısiek ,. kelimelerinın Yaku 
tçada şu şekilleri vardır. 

1 - İsteğ j3] Kelimenin 
ilk manası istemek demek. 
tır ''tottörü iesteğ = geri 

htemek. 
il - Kelimenin Yakutça 

da diğer şekli de {ietteğ} 
t 4 J dir. Bunun dimolojik 

teklini yazehm: 
ı iğ +e ğ + et -f- eğ ı 
Yukarıda tıaret etmittik 

ki (ıj {ğl ve onun ~ategori 
ıtnden olan diğer konsonlar 

yerjne gelebilir . Bu sebepten 

dolayı burada ls} yerine [i] 
bulunmuı olnyor 

[iğ +eğ+et+eğ= iğeğe· 
teğj: Kelimedeki ikinci {ğ) 
ve ondan senra gelen [ e J 
vokali , Türk dili fonetiği 
icabı o 1arak, kendinden so 
nrakl koesonla tebadül et - I 
miı ve ana kökün lğ] sı 
kaynaıarak kelime liğette 
= tette) olmuıtur . Manası 

"tiddetle iııtemı;k,, demektir. 
"iddia,, kelimesi da bu ası- , 
ldan olup manası şiddetle 
bir şevin üzerinde durmak, 
onu istemek demektir. 

Not: 2 - Şimdi latince 
f sidus) sözünü ''Distionuaire 
Latin F rsncais [ 5) adh lu 
gatteki manalarına baka · 
hm: 

1 - Astre JSemavi ecr
am]. 

2 - Etoile (Yıldız] . 
3 - Conatellatlon [Yıl 

dızlar manzumesi] 
4 - Signe celeste 1 Se 

mavi iıaretl . 

{3) ue [41 Pl·karski: rakut 
Dili Lligati. 

f 5] Dicllonnaire Lalin 
F ran çats. Ouf c/ıerat Da ve 
ltıy d Clwielin s. 1269 

YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

iKiNCi BÖLÜM 
Kalbimi sana verdiğimi 

zannediyordum Meğer bir se
nedir kendimi aldatmııım . 

Gidiyorum beni af et. 
Leyla., 

Bir d8ha. bir daha oku · 
du sonra gözleri 

nin karardığına dizlerinin 
titrediğini hisaettı beyninde 

bir sürü kilise çanlarmın acı 
sesini duyar gibi oldu hiç 

bir fey söylemeden olduğu 
yere yığıldı kaldı. 

Havanlan ahıra baRlama· 
kla meıhul olan Mehmet yo. 
karadaki gürültüyü ititinçe 

hemen yokan fırlamıştı Efe· 
ndisini merdiven b.lltında 
boylu boyuna uzanmıı görü 
nce zavallı sadık nefer ne 

yapacağım taşırdı. Komıula 

ra haber verae belki efendi
sini kızdırırdı. En eyisi onu ke 
ndisi ayıltmağa karar verdi. 
Doktoru kucaklayarak bir 
kanepenin üstüne yatırdı 

İı 1 ak beılerle yüzünü ve 
bi 'eklerini uğuıturmağa baı

ladı O biraz sonra Cemil 
gözlerini açdı. Mehmedin 

yardımile bititik odaya geç
di Od!lda bir müddet derin 

[De9irj kelimesi şekil iti 
bariyle "sidus,, tan ziyade 
Yakut Lehçesindeki [ietiesj 
/6J kelimesine bağlıdır . Bu 
kelimenin etimolojik ıekli 
de [ deıirl kelimesinin esi 

1 
molojik şeklini altalta ya%a -' 
lım: 

[ l] [2J [3) [4) (5] 
İettes: [iğ + eğ + ed + 

es+ 1 
Desir : [iğ + eğ -+ ed + 

es + ir) 
[ H} idcinin s'on süfikiııl 

hariç o lmak üzere kelime
leri tamamiyle birbirinin ay 
nıdır [ I] inci kelimede [2] 
inci ek kendınden sodra ge· 
lan konsonla tebadül etmiş 
tir. 

(ili inçi kelimede ana k
ök ve ondan sonraki afi&u 
kaynıııarak dütmüt bulunu 
yor Her iki kelimenin ma
naşı tiddetle musallat olarak 
istemek demektir. 

!il] inci kelimedeki sön 

süfiks [ r} bilindiği gibi ma ·. 
nayı tesbit eder ve takar 
ettirir. 

"İettesen bu ere ilim = 
üzeı inde düşerek isti ye isti 

ye almağa muvaffak oldum 

[71 
Not 3 - istek kelimesi 

nin anlamını yukarda gör -
dük. Bu kelime ile "iıtiha,, 
"ittiyak,, sözlerinin etimolo

jilerini altalta yazahm, 

il l {2! !31 [41 ısı 
İstek: liğ + is +it + ek 

(6) Pckarski: Yahu! dili 
ltığati 

(7) Pekurki: Yah11l dili 
tuğaıt 

bir sessizlik oldu Bir aralık 
doktor: 

- Hanife gelmit mi t1 Di 
ye sordu. 

-Btr bakayım efendim. 
- Gelmilse bana gönder 

Sonra bak, dııarda bir kaat 
parçası olacak onu da bol 

bana getir. 
- Peki efendim 

Mehmet Leylanın mektu· 
bunu Cemile getirdi: 

Hanife gelmitti· Mehmedi 
görünce: 

- Geldiniz mi? diye sor · 
du 

- Geldik . 

mi? 
Beyefendi de geldi 

Geldik diyorumya. 
Bey nerde? 
Y okarda. Seni isti yor. 
Hanam yanında mı! 

- Sen daha eylsini biltr· 
sin. 

O da ne demek? 

tamımıştı etmiştir . 

Bunun neticesinde de Mis Hugün ise, sevdiği ada 
mın değil , fakat onun ba
basmın karısı o lduğunu an

hyarak ıaıakalmıştır Kadın 
Fransaya yerleımek üzere 
geldıkten bir sene sonra bu 
baba ölmüıtü. 

1 
Lesliç kendisini genç Cilyom 

Fransada doğum, evlenme 
ve ölüm gibi sicil vukuatımn 
kayıtlan sadece nüfus ki ı 

1 

Rtı.u un karısı sanırken ha· 
kikatt~ ihtiyar Rauun me· 
ıru karısı olduğunu anlamış· 

tar . 
Fransız kanunlaıının bu 

hususta gayet sıkı davran 
masına göre zaval'ı kadın 
temyiz mahkemesine müraca · 
at etmedikçe yanlıtlığı dü 

askeri idarenin yardımlarile 
yapılan hava seferleri için 
Baymdırhk Bakanhğına bağ · 

lı olarak bir sivil tayyare
cilik teşkllitı yapılmaktadır. 
Bu teıkilata mensup olan
lar için bir üniforma da ka· 

bul edılecektlr. 
Ha va seferleri bilhassa 

zeltemiyecektir. Çünkü, Fra · 
İttiha:[iğ + iş +it + ih 

1 
nsada nüfus kayıtlarının ya 

timendif er bulunmuyan :;ıa
rk ve Cenup ıeh.irlerlle ih 

tiyaç çok olan Garp ıehirle + ağ} , nhıları ancak temyiz mah· 
Jştiyak: (iğ + iş + it + \ kemesinin karariyle dfüıel-

i Y X ak) \ tilehilir. 

rlne doğru yapılacaktır. Ha· 
va poıtolarında yolcu ücret· 

lerl ıimendif er ücretlerinden 
Bu üç kelimede ana kök ı 

ter tamamen birbirinin ay- • ••••••• 
t fazla farklı olmıyacaktır. 

nıdır; (2l!incı ek aynı kate-
goriden [ ı ş] tebadülü ile 
{3j üncü ek tamanıen ve 
[4] üncü ve ISJ inci ekler 
aynı kategoriden konsonla 
rın tebadü ' ü ile birbirinin 

aynıdırlar. 

"lıtek,. kelimesi, umumi 
anlamda. "arzu,. ifade eder 
Halbuki "ittlhağ,, ve "itti· 
yak" sözlerinin son ekleri 
olan "ağ,, ve "ak,, morfem 
leri. bu umumi olan "arzu,, 

nun bir obje veya süje ile 

al6kasım gösterir "İıtihağ,, 
bir ıeye taalluk eden istek 
"ıştiyak" bir kimse.ye taalluk 
eden istektir . 

Not: 4 - Arapçada "eliş 

tiha,, kar§ısında "arzu et· 
nıek istek,, sözlerini görürüz 
"Elit'.iyak,, sözünün karıı
smda da "'arzument olmak 
diye yazılıdır {8} Bu anla
yışta kelimelerf n Türkçe o 
rijinlerinin son eklerinin ke 
limelerin mefhmuna ilave 
ettiği mana nüanları yok · 

• 
tur. 

(~) Ablerli kebir 

- Fazla lafa Ilı.zum yol<. 
yukarı çık, bey seni bekli 
yor. 

Hanife dııdaklarını kıvır· 

arak yukarı çıktı Cemil onu 
bekliyordu. Odaya girdiğini 

görünce: 
- Nerdeydin? Diye sordu. 
- Biraz komşuya gitmiı 

tim. 
- Hamm nerde? 
- Hangi hanım? 
- Kaç tane hanım var! 

Leylayı soruyoıum. 

- Leyla hanım sizinle 

beraber değil mi? 
- Hayır. 

- Nasıl olur? 
1 laydi ne biliyorsan an· 

lat 
Fazla birşey bildiğim 

yok Sizin gittiğiniz gün bir 
bey geldi. Arkasında asker 
elbisesi vardı, ismi Selim 
bey imiş. Sizin arkadaıınız: 

Sizi sordu. Köye gittiğinizi 

aöyledim sonra hanımı gör 

BU GECE 
Sağhk 

Eczahane si 

Nöbetçidir. 

Neşrfyat: 

Yeni adam 
Yeni Adamın 2 inci yıl nus 
ha11 olan 1 Q4 üncü sayısı 

çıktı . Dikkate değer bir çok 
yazılar arasında İsmail Ha 
kkının G .!nçler için büyük 
tehlikeler, Caminin saiyasa 
acunu mağdeleine Pazın ka
dın ve çocuk dütürme yazı -

larını okuyunuz 

Değeri 1 O kuruıtur 

mek istedi hamma haber 
verdim . Oturdular konuştu 

lar sonra bu bey bir arahk 
evden çıkar gibi oldu. Tam 
giderken hanım yukarıdan 

seslendi. Arkadaşınız tekrar 

döndü ondan ıonra hanım 
beni çağıııp: 

- Cemil arkadaıı ile haber 
göndermit beni de yanına al 
dırtıyor. 8iz gelinclye kadar 
sakın evi yalnız bırakma di
ye tenbih ettı sonra bu be 
y)e çıkıp gittiler, 

Pekala, Çılc . 

Hanife dışarı çıktı 11 erdi 
ven başmda Mehmetle kar 
ıılaştılar . Mehmet herıeyi 
dinlemişti. Hanife ~ışarı çı 

kınca parmaklarım dudakl
arına götürerek su11ma11nı 

tıaret elti her ikiılde mutfağa 
indiler . 1 lanife sordu: 

Ne oluyor Allah aıkma 
- Ben de bilmiyorum An· 

laıılan hanım kaçmıı olacak. 
Bu ıırada yukarıdan dokto 

Habesler 
Harbi 
Kazanıyor. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

meal, 
3 - Devletlerin Habeılı· 

tam hükümranlık hukukunu 
haiz bir devlet olarak tanı · 

maları, 

4 - Habeıiatan i le hal · 
yan müstemlekeleri araaında 
ki hududun Milletler cemi
yeti tarafmdan tayin edile· 

cek beynelmilel bir komite 

ce teshiti, 
5 - Habeıiıtan Finansal 

ve idari me~elelerde ecnebi 

tavsiye 
kabule 
ltalyan 

ve müzakerelerini 
amadedir . Ancak 
memur kabul ede· 

mez. 
Royterin muhabiri, Habe 

ıtstanm bazı ıerait altıllda 

tazminattan vazgeçmiye 
amade ise de diğer nokta 
lardan ısrar edeceğini zan

nediyor. 

run sesi işitildi. 

- Mehmet .. 
- Geliyorum beyim 

Mehmet bir solukta yukr 
fırladı. 

Doktor odanm içinde 
zinlyordu. Mehmet içer .. 
rince onun karıı11na d~\e 

- Mehmet akıam f be
f stanbula iniyorum f bıre. 
ni eyi dinle ıana fuin a 
kıyorum evela Ha· 

a ı :a 
lığmı verir ı a ~rı get 
Sonra yarın telJ 
evde ne kada 
iğneden ıürmey 

ar paraya çevir 

m mı? 
- Anladım 1" 
- ~u itleri 

sonra gelip beni 
bulursun .. Hayır. 
lamıfa uiramana h 
Londra oteline gel 
bahçesinin kartll' 
yorsun değil m' 

- BITPI 
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6,zli cemiyet hı~kmda 
-tahijkat devam ef melle 

~ir 
Gizli cemi ye t hakkmda 

tahk ikat ve takibat d evam 

etmekte f ı r. Cemiyete men· 

sup Doktor .::>amihilfahuri 

beyin mahdumu ve ameri 

kan mektebi muallim 'erin

den Afif Fahuri ve mezkür 

cam•a muallimlerinden Ma

hmut Rifat Hafız ve tale

belerindrn Sami Davut Ce · 
mil Azar efendiler tevkif 
edilmişlerdir . Mustantik mü 

teadd d eşhasın ev 'erini la 

harri ve ıfadelerine müra 
caat etmıştır 

Cemıyet bu günlerde ne 
şirelhği y~t'li b{r beyann~ 

mede progr ımını izah ede 

rek ecnebı bir memle ketle 
alakadar o madığını ve fım 
diye kadar gizli surette me · 

aaıslne devam ~ttığ nın aebe 

bi ancak tam bir kuvvet 
ke5bedıp meydana çıkmak 
arzusundan geldiğini beyan 

ettikten ıonra gayesini föy · 
le izah etmittir: 

1 - Suriye Suriye 'erin 

dir ve Surıye tek bir mil
lettir. 

2 Suriye m!istak ı l bir 
memleket olma l ıdır 

3 Suriye hududu To 
ros dağlarından Süvey§ Ka· 
nalın'l kadar bir .memleket
tir. 

Haritanrn bir elıenwıiyt.'li 
askeriucsi tıoklur ., ;;,J • 

Diğer taraftan aldığımız 
habere göre Riyak haritası• 
na müteallik tahkikat heye 

tt askeriyede hitam bulmuş 

ve bu haritanın h ıç bir eh 

emmiyeti askeriye) i haiz ol 

madığım ciheti askerfy,. t-te 
yan etmiftir 

Mezkür haritayı yapan 
Necıb Kıyakpanıyi efendi 

l(endis·ni mustantiğe teslim 

ederek mesulıyetı deruhte 

edeceğınl beyan etmiotir. 

Arap imparatorluğu 
Bağdatda çıkan [El Irak) 

gazetesinin verdiği malüma
ta göre ekseriyet e Ciddede 

ikamet eden ve İngilterenın 
fark ıı lermde en bü) ük müt 

ehasıııs 1arı arasında sayılan 
Mister Filıby son günlerde 
Fransız muharriri A ber Lon· 

dreyi Ciddede kabul et . 

mit ve hendis!ne şu sözlerı 

söylemif: 

"Kral lbnissuud Arap ya-

dü n adasını munlaz m, lrnv 

ğun ı ve zengın bir devlet 

dar Abi ir Kendisi büyük bı r 
cıtk 

0 
imparatorluğu vücude 

ae• 
'giliz A eğe teşebl üs edivor b Vr • 

'la kı t l yakında bu ımpara 
b. or uı 
il bakı~ b vücut bulduğunu ve 

lam lardı alfınd,üyük bir kafanın 
u undu 

19:. il~Muha ıu görecelct r. 
Cenev•nil\._ (b r bunun· üzerine: 

tem da~Jinde :!l~ d Filiııtini ve 

ağa doğ" yapıla etleri bu dev -

.gi bir r'febbü decck mi? 

Akim kaldı., ve ormuş ve fU ce
Henderson p,oj tır: 

•in hukümeti•1dan §üphe mi edi 
ç1rf reddedildif Suriye her halde 
hltdaYılft. atorluğa ılhak edı 

O halde btYaloız lbn•ssuudun 

.de tatbik ec Suriyeyi istem iye · 

tedbiıı:lerin buM"lye bu devlete il 
tb kı edtİdiğıni s,k üzerinde 11rar 

şuretle cevap verih 1Uretle Arap 

Çünkü İnıtltere 

TORKDfLt Blrtnc, klnun 31 

lık yenı bir şerefli havata =_lllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllH_E a9JJ .. CC9 a• ------Gll 
kavuşacaktır. Suriyenin yt nl • 

devlete ı ltıhakından sonra ~ Sene Başı Mcna$ebetile = : s A y 1 N 
Irak Satküllerden Fılistm~ o : r : 

nu takip edecektir İbnissuud : : - -~;a~e~eııe~ıi~:!~! k~~:1ar!:~ E BÜ ,~ (r K E 'ı Mu•• ŞTERl.LERllVllZE 
için harbettim demiştir Ke- : : 
ndisi bu dü~ünceyi tenfiz : : 

j~~c;rk·a k~~d~~~;ti;;;~·~- ~ Gala üsameresi ~ 1 Ucuzluğu 
ası Asyadan galmiştir. ~ 30 Kısım filimden mürekkep E ' Zarafeti Ve 
Amerıkan Arkeo 1oğlarının - : A s M d 

rapor•arına göre klasik grek = muazzam program = il on o a 
müddetinden çok evel Şim ~ : ' 

;~~ ~.~~~:k~~.a~:~k;:~.:~;: : IOO Binden fazla muhtelif hediyeler E a 
tır . Alim ter, bunlara f olso- : : 'ljj 
m adamı ııımini veriyorlar - Yeni senenizi zevk' llCŞP. ve flğlence il~ = 
Yapılan hafrıyı. tta bu hal r E kar~ılamak ve ayni zanı~nıda taliinizi deııe- E A 
kın pl·k eski zamanlarda : mrk ist.er~eniz hu akşanı ŞEHİR SİNE- : • 
her günkü yaıay ş 'annda : : 
odun l<ömür ku l~and ı klan : : 
anlatılmaktadır. : MASINA Gidiniz. : A 

Malları ile tanıdığınız 

F•ı lı ri T <t ''şıı ıı l ı 
f antazi Manifatura Ye Kumaş Mağazasm1n 

S f) N 1'1 C) l t A 
Avcılıkta_ ku'lan~lmağa va- =il il il il il 1111111111111111111111111111111111111 ,: 11·=-::T:!Sl~l İ K:::C" (=:::)T=1=\.l=K=J=S:;:;:tl=K:;:;:l=H=H=3L~r~K~)=.(J= • .,N=-lL(LEH İ 

rıyan birçok hş a let i• r de - - il \ . ' 
b u unmuştur. En ziyade ha il~2Afill!J IIDIIDlillr!.~ " ~JANTOLLKLAB, P.\LTOLL:KLAH, ELBl-
yreti mucıp ol n cihet bun- ~ r.;;ı i SELİK Kl'~IASl.ıARUllZ f.ELMISTİR. 
ıarm ağaç yapraklarından ~ Balıke sirde ~ - ~ ~ 
ve nebat 1 flerinden ,raptı- F1 , _____ ... --...... 
kları kumaf1Mdır. A imler ç ı , 
bulunan mP.deniyetfn en 8Z epnı· er 
on bPf bin senelik olduiu 

nu iddia ediyorlar. Bunların Her Tecimenin En Büyük Oıleği: 
~=~r;~:skba

0

::z;e;~~
1

ı:r~;:: SattŞ Sürümünü ArttnmaktH. 
hakkaksııaayılmtaıkltaıdkır. Yazan: i. HllKK! flKfl} F a k a t 

il 11 "r C t it İ k 11: S(:. ı• İ 11 İ 

Yeni Ev Ht~rkesOkunıalıdır 

r.":'I 
l;.:J 

fü) 

75 Kuruş 
Kitapçılarda Arayınız 

-- ---· --

Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, d • 

Gazi caddesi cıvarrnda 

Karakil f sokağındakı 19 nu 
maralı iki yıl önce kurul;\n 

ev sahibinin tapaya g tmesi 

dolayısile satılıktır. 
Bu evın alt katı bodrum 

orta katla bir salon ile iki 
büyük oda, ha a üst katta 
yine bir salon ı ki büvük ve 

bir küç;jk oda, bir kızma 

hamam bir hela ve bir mik · 

tar avlu ile güzel bir tatlı 

ıulu tu umbaıı vardır. Ay· 

rıca binanın altında da de 
mir kepenkli hir de dükka 

nı vardır. 

~ ':-1 r:':\ r.:1 !'::\ 
're( ~ w~ L::J -_-=----=--=--=-~ - --~ --~ ~-=-~ 

İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

Bostancı boğazındaki Barut deposu yanında yeniden 

inta ettirilecek tecrit deposu 24 12 · 935 gününden iti· 

baren ! 5 gün müddt!tle açık ekslltmiye konmuıtur 

ataca ., ınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. 

\ le 811 Rek1~1ıı1larınızı 

( TÜRKDLI) ııt' \ ' t~riııiz. 

Talip olanların hergün 
bu eve müracaatları . . 

Gönen Asliye 
Mah~emesinden 

Gönenin Köteyli köyün 
den Celi l oğlu lbrahim kızı 

Ketif bedeli 457 lira 51 kuruıtur. Muvakkat teminet 

37,5 lira eksiltme 7 1 936 günü saat l 4 de Baş müdüri

yette yapılacakdır Bu İfe ait ketif evrakını görmek isti -
yenler her gün eksiltmiye girmek için yukarda gösterilen 

gün ve saatte teminatlarını Baımüdüriyet veznesfne ya
ırmak ıuretile komisyona müracaat 1arı. 

4 - 1 404 

~ Un ve zahire fi~tl;, r 

TORKDILI 
. ... • ,.,,._ • • ~ b ,/".ı 

Bahkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur. 

- . ' .=.:, .\,~ ~ r ... ._· _. .,. ,,. • .: . j.. ~ .. -

Fatma tarafından aleyhine , -----------ıı Halk evi Bakımevinin Muayeni 
Günleri .• 

açılan boşanma da va sının 
cari muhakemesmde mahal 
li ikame tı meçhul kalan ve 

kendisine ilanen tebliğat ya 
pılmasına rağm~n ınulıa 

30 Birinci Kanun Pazarhsı 

Unlar Hall<evlıni;,.in 3osyal yardım komitesi tarafından eskı Uray Dııp nseri yapı 
kemeye gelmıyen ayni köyün 

eski imamı lbrahi m oğ' u Ah
met hakkında ışbu davanın 

gıyabı ıcranna ve gıyap kara· 

nnın dahi kedıshıc teblığine 1 

ve muhakemenin l 5. ı 9 36 

72 ' ik b ir Ç ıval un Kurut 

60 Randımanla 1000 
sında açılan hakıevinde a§ağıda yn nlı günlerde do'dor rka ltt~larımız fakır 

70 890 
80 860 

Kırma 600 

NOT: 

çarpmba günü s11at IU ta 

lıkıne karar verilmiş oldu 
ğundan me~bur Ahmet ltbu ı ı 

gıyap kararına karıı bir iti
raı.ı varsa kanunu nıüddeti 

Bu fiat lara muamele 

ve buğdayı koruma ver 
11 gisi dahildir . içinde bıldirmesi ve vevmi 

ve vnktı mezl<urde Gönen 

aslıye hukuk mahkemesinde 

hazır bulunması lüzumu ak- '' ı ı 
si taktirde bir daha muha 

kemeye kabul edi mıyeceği ı 

gıbi hakkındaki ifbu dava 1 

nın gıy" hını rüyet ve kara · 
rı kanuniye rabt kı l ınacağı 

Zahire fi a t art beher 

kilosu : 

Cinsi Kuruı -Sert buğ. 6 75 
Yumuıak ,, 6 75 

3 5~" 
2:- 'lif 

i anen tebliğ olunur. 

Kayıp Mü~ür 

25 1 
... 11:11::11ııı--=~----~~~--... 

Arpa 
Çavdar 

Kumdarı 

4 
4 

jŞükrü] adlı mührümü 

halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevinııze haş \ ' Ur unlarını di er z. 

HASTALIKLAR 

İç h uıta ık l .ırı 
Göz ha~talıkları 

Ku'uk lıastalıkları 

Cerrıthi hastalıkları 

Kulak, boğaz. burun H. 

Çocuk hastalıkları . 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

iç hastalı'<ları 
Cerrahi hastalıkları 

BAK 1 ZAMANI 

Pazartesi günü sa. t 14 . ı 5 

l.:ı-16 

3alı .. 
.. 

Çarşamba .. 
" " 

Perıembe 
" 
" .. " 

Cuma 
" 

" .. 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

15 16 

J 5-16 

15-16 
16 17 

• 15- 16 

16-17 
14-1 5 

15-16 
t 6-17 

UZMANIN ADI -------
Bay Dr. Medeni Akk~nt 

Hay Dr: ih11Un Oııkay 

" 
DAhi 

.. Sadi Öz.alay 

.. " 
Kamıl Sesli oğlu 

" " 
Memduh 

" 
Mehmet Alı 

" " Halil Ü1.el 

" " 
Kadri Yetkin 

" " 
Raif Demiralp 

" 
Alı Riza Tezel 

Halkevi Baıkanlığı 

1 

kaybetUm Yenisini alacağı· 

mdan kayıp mührümün bü· 

kmü olmadığı ilan olunur 

Ômerköy Kooperatifi or· 
taklarından Danevli köyün 

den Mahmut oğlu Şükrü. - _. 


