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İstanbul, 2 (Üzel) At 

inadan b.ldiriliyor: 
Hirkaç av ıçin bir ın ile al 

kabinesi teşkil edılecektir 

i u lrnbine, kralın u.numi 

af iradesıni tatbık edecek, 
kanunu esasıyı tadil V(" int· 

ihaba'ı yenıden yapacaklar. 

Bundan sonra, yenı mec 

1 sn göstereceği ihtiyaca gö· 

re meıruti bir kab ne teıkıl 
edilecektir. 

lstanbul, 2 (Ôzı-1) De-
yli Telgraf gazetesi 

"Evelce de izah ettiğimiz 

veçhile Kral ikınci Yorgi, 

Yunanislanda müsaade eyi 
bJr siyaset sahası bulmamı 
ıtır Fırka itirazları, Yuna 

nfstanda Kra im veya başka 
b 1r kuJrelin nüfuzile kalka 
calc bir itiraza benz .. meme· 
ktedir. 

"Kralın partilerin fe"·kin..Je 

kalmak .humsundakf ga}reti 
boıa gllnıek tehlikesine ma 
ruzdur.,, Demektedir. 

t tanbul , 2 [Özel] - Koıı 
tant!n Demirci Yunan kabl 

nesihl tcşkıle memur edıl
ın 'ştir. Yeni kabinrde. siya
sal hiçbir IHer yoktur Ye 

nt kabine, hep iş adamlara 
ve mütahassıslardan mürek 

keptir. Haıbakan Kostantin 
Demirci, saat 18 de kral 
tarafın:hn kabu\ edılmiş ve 

kabine erkanile birlıktr kral 

J 

huz ırunda nnd ç nişlır. 

Yeni luıbıf\enin, par iunen· 
toyu feshedip etmıyE>c• ğı hP
nüz malum d ·ğıld'r. Kandı 
!is parlisı, parlamentonun 

rnef suh olduğu ve saylav 
seçimi ıin yenıden yapıln ası 
laz ınge dıği kanaatmdeclır 

Çelrns ovakya gazt>tt!lerirı 

den \Praçe lag ç,ylong1, 

genel nf ilan edileceğini 

ve parlamentonun f eshedil 

mlyeceğini yaz yor. A \ r.a 

gazel •nin kanaatine göre, 

General Kondılis, sıyasal 

nüfuzunu kısmen kaybetmiş 

bulunuyor 

Kr:d, gen,.1 af için ısrar 

edıyor 

Atina, 2 (A.A.) - Yeni 

Yunan kabinesi te ekkül 
etmitlir Başbakan Demirci 
Pcrıebi gazetecilere şun 1 ıı-·ı 

söylemi~tir: 

Hukiimt•l b ir partı değ l 

bir barı§ma hükumet dir. 

s~rbest intihabnt ve büdce
de tasarruf yapılacak mü· 

dafaa kuvvetlerini arttıraca· 
ktar Milletler arası tea hhü 

dere sadık ve Balkan an· 

!aşmasına bağlı kalacağız 

Bu suretle Vt'ni intihabat 
sonu o arak kurulacak 

o 1an hükumet bir hükume· 
te baş'anmıf bir iş bıralcmış 

olacağız. 

Mussolini Büyük Harp 
Dullarile Konuştu. 

Londra, 2 (A.A.) Ro 
tnadan bıldirıldiğine gö e, 
Mussolini büyük hRrp ölü 
ler iqJn annelt rıni ve dıd 
karı arrnı k lbu etmiş ve 

~endilerıne zecri tedbirlere 
karşı mul<avemet dırektıfln 

vermiıtir. 

--=-'5fl)~ 

İtalya ya 
Kömür göndereceğiz. 
İstanbul,2 IÔzel) Tür-

kiye ltalyaya kömür gön · 
derebılec ğınf ve bu husus 
ta a 1 ınoıış bir leclbir mev· 

cut olmadığını müesaesata 

bı 1 dirmistir. 

" 1 

Afrika - ltalya 

Hava Seterler i 
lstanbul, 2 (Özel) İtal· 

ya • Afrika hnva eferleri 
lcüşatl resmi yapılm ştır Bu 

hat, İtalya, Trablusgarp Bin· 

gazi, lakenderiye, Hartum, 

ıl1 M11sso/111i 
Azmara, Masavva, Cibuti, 

Mogadısyu Asbara Kasalla 
üzerinde tnyyare po tasıdır. 

Bu hat. bu suret e ltalya 

ıle bütün müstemlikelerini 
hava yo1u ile bağlamal\la· 

dır. 

banş ~onuşmalan ~aşlamış 
İstanbul. 2 (Özel} Ba-

rış için Romada J, onuşma · 

lar buşlamııtır. Bu husu ta 

fazla malumat veri men k 

tedir. 

Bu dela da Sıh~at ve içti
ması muavenet Ye~aletin· 

ce takdir edit~iler. 

IJ. Salim Gt111duya11 
Şthrin içinden akan pis 

Kasaplar dert sinrn kapatıl 

ması, fırm1 nrın ml\kineleş 

trr.lmesi, ekm ·k evsafının 

ıslah•, yeni ve asri bir me 

zarlık tesisi gıbı sağlık işle

rinde daima ~ e yakından 
alakalı bu'unmak suretiyle 

halkm sağhğ ıra yarıyacak 

faydalı ve göze görünür 

icraatlard~ bu'unması, Mar 

mara yer deprenmesi mü 
nasibeliyle isabetli lcararla 

randan ötürü ilbay ve Şar 
bayımıza bu defa da Saglık 
Bakanlığınca takdir ve teşek 
kür edilmiştir. 

Her yoptağı i~lerde başa· 

rılı sonuç!. rıı. varan ve her 
zaman bu başarıları ilgili 

makamlarca takdir edilen 
değer i ve sayın hemşeri 

miz İlbay ve Şarbaymuzı 
candan kutlular yeni bnşa· 

rılar dilerız. 

Ka 
Dün topla dı 
Ankara. 2 'A.A.) - Bu 

gün yapılan Ka nutay l'>pla 

n ıs nda bazı dairelerin 935 
mali yılı tütceler n n bnzı 

fası lan arasında münakale 

yapı ınası hakkınqa lıanun 

, lfıyıhasıle gündelıg.nde buı 

unan dığer kanun layıhası 
1 kabul edilmiştir. 

Vefd 
Partisinin temel yasası 

Londra. 2 (A.A.) - Ka · 

hireden bıldirildiğine göre, 

Vevfd partısi 1932 temel 

yasasının tekrar kurulması 

için yeni bir propa.g .nda 

ve mücade'e yapmağa ka 

, rar verdi. 
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üyük Habeş Taarruzu 
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Dün de !-/abesler , ltalvan Koluna Saldırdılar • ... 

Abaro Sırtl nnd ir Kaç Günden
beri Si detli Muharebeler Oluyor. 
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Londra, 2 ( 4 A ) Adi-
sababadan bıldirildıP,ıne gö 
re. Güney cephesinde Ha· 

bt:şler Gura hi istfkn metınde 
ı!erlemekte ve İtalyan Soma

lisindeki Oamı:ıra) ı almış 

bulunmaktadırlar. 

emir verilmiştir Royterin 

gerek İtal1 an gerek Habeş 
kaynaklarından .ı dığı ma u· 
mat göre Habeşler hu ay 

başında bütün cephelerde 
umumi bir taarruz y..ıpacak 

lardır. 

Londra, 2 [ A.A. l -
Adisababadan bildırildiği

ne göre, Musaali şarkındaki 

sahra kabilelerinin bir hal 
yan krıluna yüz seksen za· 

yfat verdirmişler ve püskürt· 

müş1erdir. 

Londra, 2 (A.A ) Ma· 
kullen•n 6~ kıloınelre kuze· 
yindeki ve yeni İtalyan hat 
!arının geri .ndeki Abaro 

sırtlaı ında b r kaç günden 

beri şiddetli 11ıtıharebeler 

olmaktadır ve 1taıya11ların 
zayiatla Aduaya doğru çe 
kıldıklerı ilave olunmakta 

a D stanın Emri Al
tındaki 20,000 Habeş 
Askeri ilerlemekte Olan Motör-

... 

dır . lü Bir ltalyanKolunuDurdurdu 
Londra. l 1 AA ) --- - -----

~;,:emden •mi ı..~ıdır::1~~~~ 1 
Ras Detila ~uvvelle~inin .şim~i imkan ~asıl olmaz bir 

er tatbilrntinın sonuç'nrını me~~an muhare~esıne guişmek maksa~ile italyanlan 
~::.ıe~:~n~~e:c~~~~~e~~'i:· dağ tepelerinde taciz etmektedirler 1 

ler hakl,rnda kararlar almE c' Londra, 2 (AA.) hal- bir İtalyan koluna karıı ya -

üzere zecri letl;ir n kon i- 1 ya Habeş harbi etrafında phğl hücumlarla bu İtalyan 
lesi birinci "Anunun on birinde bugün alınan f-labeoler Ras ko'unu dıırdurmu!tur. 

toplanacakhr. Destadan i k haLerlerin al Ras Desta kuvvetlerinin 

LonJra, 2 IA A.J As· ınmış olduğunu b ldirmekte fiındı imkan hasıl olmaz 
idi Bu haberlere göre Ras 

merad.ın 1 i dirdiğine göre Destn emri altındald 20 bin bir meydan muharebesine 
mütemadi toplantılar ve lrn~ar Habeşli ile son birk- glrlşmek maksadıle İı8lyan 

llyaklanma'ar o\masınd n ö 1ü aç gün içinde Dobnoan şi ları rağ tepelerinde taciz 
rü cepht> gerir-indeki t rhlt>· rna i garbi istıkametinde etmekte olduklara zan olu-
rin si! nhlan tecrid edı'mesine ilerılemekte olan molörlü nmaktadır 
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Cenevre, 2 (A.A.) Bir ı Siyasal çevenler, Makalle 
Fransız gautes nin Londra· bölgesinde ltalvan süel ha
dan <ılarak verdıgi b.r hab 1 rekatn~ın .durmu_~ 1oldug~ erde Habeş erin bir mı yon kıınaatındedırler Sue çe\len 

1. ı· ı · l k bt . t ' k ler ise, yağmur mevsiminde 
ngı ız ıra ı r JS ı raz ·ı l 1 . . k. 

1 k d ·ı A .k ı er eme erını im ansız gör 
yapma c ma sa ı e merı · kt d' I 

1 
rne e ır er 

ada görüşmelerde bu unduğu 1 t b 1 2 (Ô ') . d 1 k d s an u , ze Ja. 
teyıt e i me le 0 r h··ı • ı · J ·· 

1 
• • ponya u {ume ı apon nu· 

Habeş er bu ıstıl<raz kar fusunun t Teşrinievelde 97 
ıııhı!,ı o1Arak yeniden Ame milyon 694,628 adedine 
rıkaya lıir petrol imtiyazı vardığını ilan etmiştir. Bu 
vereceklerdir. miktar 1930 senesine nisbet · 

İstaebul, 30 (Özel) Si le 7,298 585 kıti fazladır. 

Kral 
Giride gidiyor 

Londra. 2 (A.A.) - Ati· 
nadan bildiriliyor: 

Gırit büyüklerinin daveti 

üzerine Krnl yakında Girit 

adasını ziyaret edecektir. 

Orta Asyada 

Bulunan kitabeler. 
lstanbul, ~ (Ôzel) - Or · 

ta Asyada hafriyatla mey

dana çıkarılmıt olan 18 ki· 

tabe için bir kol'lferans ve · 

rilmiştir Bu kitabelerin ta· 

mamen tercümesi on yılda 
mümkün olacaktır 

• 
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BALIKESİR DE 

ş 
1\ 

IR 1 
Geçenlerde Ankarada top- ne bu duygu iledir ki; sevgi i 

lan an ııraylar kongrasında gündoğanımıza (Balıkesir hem 

oehircilık işleri önemle dıkk şehraliğinı) vermiş ve onu 

Ate alınmı~ ve lıu yönden de· derin hlı muhabbetle der 
öerli kararlar verildiğini ga· aguş etmış bu'unuyoruz. 

zetelerde gör nüıtük. Asırlar fak t; unu•mayahmki; hal 
dan beri ihmal edilen mcm · kın vuuru her §eyi yerın le 

leketlerimizin sarfedilen bun takdir ve tenkit eder. 

C emek ve paralara rağ· İtiraf edelım; bizde ec 

men ne kadar hazin bir göı nebilerde olduğu gibi ihfüas 

teri§ aldığını tevıle bile ce sahibi çok değilclır. Fal<at; 

lllretimiz yoktur. Ecnebi iıe nereden başlayıp nnsıl ve 

müstüvifiler sümürge'erinde ne gibi yollar,fan yürüyerek 

bıle s 1ysa 1 (medenı ihtı) hçları muaffak olmasını bilt>n ba 

temine muvaffak o' muşlar ve şarıcı ve yüksek kabiliyetli 

oralarını insan yaşayışına Şlihıs 1ar vardır Zaten tarihi 

uygun bir hale- ketırmiş'er, misallerle de sabiıtirki: Türk 
öz yurtlarını ise; işte görü her zaman için lradali ve 

yoruz. Akıllara hayret vere· başarıcı kabiliyetini göster· 
cek derecede ilerletmişler- miştir. 

dir... Memleket ışlerınde pek 

Cumurıyetin nurlandırdığı çok ve Ç\!tin ödevler karıı · 
Türkiye Uu bakımdan da sındayız Fakat; gören ve an 

asırlara sığmayan eserlerim laması yüksek olan halkımı· 
az bir zamanda yükselttı zın yardımı bt.ı. işleıi ele ko· 
Ve her gunun ıntiyaçları 'aylnştıracağına şüphe ) ok 

ıncE:lenerek yurdun her kö tur. 
şes:ne Türl< varlığını tanıtan Biz ıslıyoruz: istemek b·r 
Türk medeniyeti temelleri hak, yapmak ödevdır. Me-

atılıyor. ve Tam bir ergin mleketimiz için ça ışan her 
ilkle (İstiklaliyetle) Yurdun, şahıs ise; yalııız bir hemşehri 
gerek endütıtrı gerek ıoysal değ 1, yurdun öz evlarlı, ÖL 

ve gerekse Bayındırlık işleri kardeşimlzrfir. 

bütün hızile ilerliyor S. Baskan 
Proğramlı ve ır1tdeli bu ça

lışmalarrn yakın bir ileride 

göksümüzü kabartacak şe 
ki de onursal bir sonuca va 

racağına ~üphe yoktur. Bü 

tün bu kalkınmada şehirci

lik meselesi de günden güne 
önemini arttırmaktadır. 

Cski devirde memleke· 
tin derebeyi oray (Belediye) 
başkanı oluyor, Ve bu müte 

ga libe hükumet içinde hü 

küm eden ayrı bir formalite 

durumu gösterıyordu fakat 

curnuriyette bu yıkıkcı ocak 
ların yer, yer bastırıldığını 
gördük 

Eski beledıye l<anununda 
degişmeler yapıldı. Lakin 
bir çok noksanlık'ardan kur· 

tu amadık. İşte; görülen ve 
duyulan bu eksikler üzerin 
de incelemeler yapmak ve 

uraylar jşlerine matlup isli 

kameti vermek üzere topla 
nan kongrede çok değerli 

As1ıl;!~e.~!,z ~~~!~i~s~~~~ 1 

leketin hakiki istiklale kav
U§masıdır. Fransanın rehber

liğiyle yakın Lir günde bu 
ne varacağız. Şayet Fran 

sanın takip etlıği yol henüz 

bu hedefe vasıl olmadıysa 

Fransızları bundan dolayı 

süiniyetle itham etmemeli· 

yiz. Dostluğumuzu takviye 

edelim. Elbette hedefimize 

varacağız. 

Yeni ~ararnamller 
Zecri tedbirlerin tatbiki 

ne dair yeni ıl<ı kararname 
dahr\ çılcmıştır. Bnnlara na
zaran 18 ikinciteşrinden so. 

nra memlekete hlçlir ltal · 
yan malı gır.niyecektir Al 
tın gümüş ve külçeleri bu 
karara dahi değildir. 

kararların verildiğini işittık. p-=======~- - .. 
Buna karıı olan inancımız Un ve za~ire f ıatlan 
kuvvetlidir. 

Şehirciliğin bir sıpecıalite 

(İhtiıas) iti olduğuna şüphe 
edilemez. Bununla beraber 

ufak bir düşünce; urayların 

asri yaşayişda ne suretle 

çalııması lazımgeldiğini gös 

terir. Bu işler açık anlamile 
bir şehirin tabii durumuna 

göre alacağı şekli. Ekonom.i 

noktasından neler yapılması 
ve endüstri yönünden nasıl 

olması, soysal bakımdan da 

ne şekilde ve nelere ihtiyaç 
olduğunu blldırir, 

Memleketimin yıllardan· 
beri ihmal edılen dertlerinE' 

çan• bulacak enerjık {azi
mli] ve volontarist (iradeli) 

bir şahsiyet ve kuru a ihti 

yacımız olduğunu yalnız ben 

değil bütün Balıkesir ha kı 

anlamıştır 

İşte; herhangi bir mak
sattan uzak temiz duygula· 

rımla tekrar ediyorum: Ba ı 

kesirliler; şehr.n yükselmesi 
uğrunda şarbnylığm ve de 

gerli kurulun isabetli karar 

ve eslerini bugün sevinçle gö · 

rüyor ve takip edıyor .. Ve yi· 

2 Birinci Kanun Pazaılasi 

Unlar 

72 lik bir Çuval un Kuruş 
60 Randımanlı 1025 
70 n 925 
80 860 
Kırma 500 

NOT: 

Bu fiatlara muamele 

ve h.uğdayı koruma ver 

g si d hil değıldir. 

Zahire fiat arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruş Santim 

Kızılca buğ. 7 

Sert n 6 
Çavdar 4 

Arpa 4 
l\1ısır 4 
Kum d, rı 3 
Baka 

Kepek 2 

25 
50 
25 
75 

25 

L---------=="/ 

TÜRKDIL Birinci Kanun 3 

için Hal~erinde dün gece 
bir toplantı yapıf ~1. 

Dün gece Halkevinde Na· 
mık Kemalin öiümünün 48 
inci yıl dönümü dola vısi e 

bir toplantı yapılmı~tır 

Saat ylrmıde bnşlıyan bu 

toplantıd1t Necatibey öğret· 

men oku'u ve lisesi edebi 

yat ö~retmeni Baki Gölpı 

narlıoğlu tarafından büyük 

vatan şalrinin hayatı hak· 
kında önem1i bir konferans 

verilmiş ve şiirleri okunmuş 
tir. 

l'aki Gölpınarlıoğlunun 

konferamı dinleyıcıler tara 

fından biıyük b r i v.i ıle 

takip edilmiştır 

r 
Kurulunun toplantısı 

İ sürd kurulu dün İ bay 
B. Salim Gündoğanın başk
anlığında bdli olan top!an· 

tısını yaparak göudeminde 

ki işler üzerinde goruşmüş 
ve kararlur vermiştir. 

Bu arada Şehir sineması
nda bazı tadilat yapılması 

ve Edremit 1 çebaylık evinin 
tamiri onaylanmıştır 

r 
Parli ~onorelerindeki di
le~leu yerine getiriyor. 
Şarbaylık; Parti ocak lrnn · 

grelerinde ileri siiı ü 1en ve 

şehir işlerini ılgilendiren di
lekleri ura y bütçesinin ım 

kanları içerisınde yerine ge
tirmek için faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır 

Şimdılik kaldırımların ta· 

miri ve elektrik lambaları 

nın yerlerine takılması işile 
me§gul olunmaktadır. 

• 
vın 

Sıhhi filimfo gödleriliyor. ! 
1 la kevimizde halka sıhhi 

f ilim 1er gösterilmel<tedir. 

Pazar gecesi bu fılımler 

bir çok köylüler tarafmdan 

seyır edilmiştir. 

• • 
1 c 

Arasm~a çı~an ~avga 
Ötey gün Mustafal<ıh ma

hallesinden Yoğurtçu Nuri 
nin l .:J yaş arında bulunan 

Nuri nd ı çocuğu ile yine 

bu mahalleden arzuhalcı 

Şükrünün ayni yaşta çocu 
ğu A l arasındu. toka çe· 

virmek yüziinden k<ıvga çık· 
mış, bunlardan Nuri çakı ı'e 

Aliyi beş gün sonra telcrar 

mua.) ene edilecek Ş"kılde 

karnından yaralan ıştır. "fnh 

kikat Y• pılmaktadır. 

i T • e 
tı ı· ııcı 

k • 
~• rş ı ·i · t .._., ' ' )' ı 1 e, 

• • • 
ı ı· ııc r- ( kıı 11 n·ı·lik ıiı·i ıc· 

kı ıııfl« ıi ·e lr arşı İki 'aJı 
0

le 
Halkevi Kupa 

için Birlik ve Yurt 
maçl..ırı 

Birinci 
ve ikinci takımları pazar 

günü General Ali Hikmet 

stıtdında karşı'aştıtar. 
İkıncl takımlnr arasında 

olan i k oyuna Güçten Nı 

yazınin id resinde başlandı. 

Birlık küçüklnınin güzel 

oyunları seyircıler t.:ıraf nd 
an a aka ile takip PdıJdi. 

İlk devre 3 · } ile bitli. 

Yurt u 1ara bu gollerden 

birsı hofsnıdden, dığerleri de 

kalecınin hatası yüziınden 

atıldı. Yine Yurt1ular bu 

devrede bir de pena'tı, Jan 

istifade edemedi er. ikinci 

devrede Hirlıklilerin bir go 
üne karşılık, Yurt küçükle· 

ri de bir gol '8ltılar. Bu su· 

retle maç bire karşı dört 

sayı ile Birlıklilerın üstünlü· 

ğü ıle sona erdi. 

Birinci ta~ımlaı m maçı 
Bundan sonra bit"inci ta

kım1arın maçı başladı. Ta

kımlar şu şekılde sahada 

yer almışlardı. 

Yurt: Htisln, Hikmet. Mü 
nip İsmail, Hu ki, Ftıhrı 
İrfan, Enver, Celal Hüseyin 

Emin 

a 
Yüzünden ~ir ~öylü öl~ürül~ü 

İvrinrlinin İslam maha le 
sinden Kesin biraderi Muh· 

arrem oğlu !smnil ile kam 
unun Yağlılar köyünden Me 
hmet oğlu Emin arasında 

bir miras işi yüzünden 

kavga çıkmış bu kavga so 

nunda Emin elinüe bulunan 

bıçakla lsmaili kasıklarından 
ağır surette yaralanuştır. Is 

· mail aldığı bu yaraların te 

siri e ö 1 muştür. KRtıl vaka 
üzerine kaçmak istemişsede 
buna meydan verilmeden 

jandarma tarafından yaka· 
lanmıştır. 

cıkh ~ir ölüm 
Şehırimizin i.anınmış aile

lerinden Engürlü Mehmedın 

eşi ve eskı saylavlardan, 

komisyoncu Ga ibin annesi, 
ko ordu levazım ıkinci şube 

katip erinden Sabrinin lca· 

yin valdesi bayan Vesilenin 

dün öğleden sonra vefat et· 

tığlni teessürle haber aldık. 

Merhumenin cenazesi bu 

gün öğle üzeri Karesı Türbe 
si karşısınc\aki t!Vinden kal 

dırılacaktır Kederli ailesi 

efradının acılarını paylaşı 

ruz 

ir tanına 
Bayındırlık dir~ktörlüğü 

fen işy,ırl<Hından Sadık Bal

kan naklen Seyhan ıli ba · 

yındırlık işyarlığına atanmış 

tır. 

Birlik. Muzaffer, Şev· 

ket Mashar, Alı, Hilıuı, Is

mail. Ağa, Tevfık , Necati, 

lsmall, Hü~ey n 

Oyuna tam sacıt on 

dörtte Güçten Şev 

kinin h'lkem iği j}e başlandı. 

Birlikliler çok eyi çalışıyor 

Jardı Fakat diğer taraftan 

Yurt müJaf...ası im ay · 
lılda bu akınları durduruyor. 
du llk devre ortalnrına doğru 

Birlikten Tevfik takımına bir 

go l kazandırdı Bunclan beş 
dakika kadar sonra Celal 

güzel bir sıyrılış'a Yurdun 

ilk go ünü yaptı. Yurtlular 

,ırl k kalesini ep· 

eyce sıkıştırdılar. Çol< geçme· 

deh yine Ce i\I ikinci golü 

yaptı İlk devıe böylece bi 

re karşı ıki sayı ıle Yurt1u· 
ların üstünlüğü ile sona er· 
di. 

İl<inci devre bıraz zev· 

ksiz geçti. Birliklilerin 

arada bir güzel akı· 

nları göze çarpıyordu 

Dığer taraftan Yurt 

müdafaasının sağ yanı bu 

hücumleri durduruyordu. 

Maç bu şekılcle bitti. ikin· 

ci devrede her iki takım 

gol yapamadığından maç bi· 

re karşı iki sayı ile Yurtlula 

rın galibiyetile sona erdi. 

r 
Feci i Su

te Ya ıyordu. 
Zavalh çocu~ le Jer için~e kal~1. Annesi ve ~omşulan 

yetişere~ çocuğu ~u feci ölüm~en ~urtara~il~iler. 
Öteygün Dinkçiler mahal 

ltsinde uray işçilerinden 

İbrahim karısı Dudunun üç 

yaşındal<i çocuğu Hakkının 

elbisesi, odada yalnız bulun 
duğu bir sırad;ı. nasılsa man 

galdaki ateşten tutuşmuQlur. 

Çocuk, vücudonu alev ı erin 1 

sarması üzerın • korlm ile ı 
acı acı f •ryada başlamıştır 

Dudu ve komşu tırı bu 
acı hnykırış 1ar üzerine yeti· 
şerek çocuğun üzerinı güç 
hal ile söndürebilmişler ,.e 
çocuğu yanmakla, ft"ci bir 

surette muhakkak bir ölü-

mden kurtarabılmişlerdir. 
Ağır surette yaralanan za 

va ı lı yavru hemen memleket 

hastahanesine kaldırılmıştır. -• 
ır 

Suyu i~i misli fazla aş
unlacaUu .. 

Dercçiftliğinden şehre ge· 

1 kul 
Öğretmenlerinin ders uc· 

retleri. 
Ders saatlerinin artması 

tirilmekte olan su faa lıyetı· ndan ötürü öğretmen okulu 

ne önemle devam edilmek· Fizik· kimya öğretmenı Es· 

tedir adın aylığma ve tarih cog 

Su işinin niyolman ve ke· raf ya ögretmeni Kamilin 

şıflerınde Layındırlık dire-k aylığına onar lira i fıve ed 

törlüğü fen işyarları çalış " ilmiştir Edebiyat öğretmeni 

tırılmaktadır. Bakinin ve Fran ızca ö~-

Şehre getirilecek olan ~u ~tmeni İsmaıl Mahirin ücr · 

su saniyede 22 litre akmak· etleri de kark beş liraya çı-

tadır. Halbl l<i bugün şehre 

akan suların mecmuu c-ani

yede J 4 lıtredir. Onun içın 

bu su mevcut sulffrımızın 

ıki mislıne yakın bir f nzla· 

lıktadır 
t 

karılmıştır 

Kııorta otrnl Fransııca 

öğretmeni Naci de ilaveten 

yirmi beş lira ücretle öğıet· 

men okulu F ıansızca öğret· 

menliğine atanmıştır 
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Almanyada Katolikler 
V Masonlar 

Koblenz Farmason lkca bit.im i&tediğlnıiz 
Maroni olması lır, 

bu reisın 
Zıra bu 

günkü kanunu esasi cemaat 

teıkilatı üzerine kurulmut· 
tur. Onun için en f 11.zla ce· 
maatı olan Maronılerin bu 
bir hakkıdır Maroni patri
khanesi kanun esasinin bu 
maddesinin tatbiki hususun· 
da israrı bir Vlızıfe bılir Ma 
mafih Maroni patriki han· 
gi mezhebe bağlı olursa 
olsun her Lübnanlının ped
eri ve hamisidir l>r. Eyüp 
Tabetin başka mezhepten 

sı sabık üstad azamı mat

baacı Ducl. Wın dev1et ha
zine11i aleyhine 70 bin Mark· 
lık vergı kaçırır.ak cürmü 
nden dolayı aleyhinde ka 
nuni takibat yapılması gaze 
telerde Farmasonluk aleyhi 

nde lymakar tarizlere vesi 
le oldu~u gibi döviz kaça 
kçıhğı cürmile maznunen 
ınahkemcye verilmiş olan 
Meissen pısltoposu Doktor 
Petrus Leggenin muhakeme· 
si tafsilatı ve bu muhake 
mede !\erlin pıskoposunun 

da istıcvap edildıği ve müd 
dei umumilıkçe maznun beş 
sene küreğe mahkumiyeti 
tal.:p olunduğu, başkac.ı iki 
F ransisken papasının yine 
döviz kaçakçı ığı yaptıkl&rı 

sabıt olduğundan 4 yıl ha 
pis 3 yıl müddetlt> medeni 
halcıardan mahrumiyet ve 
ayrıca para cezasına malı 
kum o'dukları, Paderbörn 

piskoposunun Mendenı ziya 

1 

o'ması onun meziyetlerini 
itıraftan bızi menııedemez. 

. reli sırasında (Katolik hücum 
ka{ılesi) teıkılatına mensup 
kimeelerin Hitlere gençli_ 
ğıne taarruz etmeleıi cür· 
mile maznun katolıklerin 

mahkumiyeti ve bun'arın 

d ni tahrikat kurbanları ol
duğu hakkındaki laf sil atın 
ve lcatoliklere tarizlerin ga 
zetelerde önemle yer bul

muş olduğu göı ü m«'ktedir 
Bu lcabilden olarak Würz 
burg da hır Fransisl<en 
manaslırında papas Leode 
ggerin talim \'e terbiyeleri 

k~ndislne tevdı ve emanet 
edi miş olan küçük yaşdaki 
çocukların bir çoğuna karşı 

irtıkap e-tti8i ahlaksızlıl< ve 
şeni harekl"tten dolayı aley 
hinde kanuni takibata baş 
landığı bundan bır müddet 
önce de yine aynı manash 
rden diğer bir papasın ay 
nı cürümden dolayı mah 
ktım edilm ş oiduğu da ehe 
mmiyet e lrnyde edılerek 

tebarüı eltlrilmittir 

lu~nan~a Cumurreisi Ma
runi olmah 

Yeni Cumur Heislni, ist 
erse ırıebusan meclisi inti· 
hap etsin, isterse etmesin 

1 ........................... 
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Voroşilof şe~ri 
Don havzasında bulunan 

Voroşılofun doğmuş olduğu 
Lugansk ıehrioin ismi "Vo
roşilof Grad Voroıılof 

şehıi" adını almıştır. Bu 
münasebetle bu şehrin Şar
bayı Moskovaya ht:susi bir 
heyetle gelerek şerefli hem 
şerilik beratını ve ıehrin 11.l
bümünü Voroıi:ofa takdim 
~tmiştir. 

i~ra~im Hinanu beyin vefatı 
Vatani Partisinin büyük 

Lideri ve bütün Suriyeoin 
ve Arap dünyasman ve mü
him ve nufuzlu ıahsiydi ol 
an (ibrahim Hinanu) bey, 

yıllardan beri çekmekte ol 

duğu amansız hastalıktan 

kurtulmıyarak vefat etti. 
[İbrahim Hinanu) bey dere 
cesinde sevilmif hürmet ve 
tebcil görmüt sözleri nassı 

katı gıbi dinlt'nmif bir ıah 

sıyet henüz Suriyede yetiş

mitti Yüreği sönmn bir 
vatan ve istıklal aletiyle 
hiç dinmeden yanıp tutu 
ıan bu yüce önderin kartı 

sanda millet yekvücut ola 
rak bir emlt neferi gibi ha
reket eder, memleket dava 
sında yalınız onun irıadını 

d.nler, ona inanır, ondan 
bekler, onunla avunurdu. 

Onun vefatıle Suriyeden sa 
ğlam, en ihlaskar ve en at 

eı'i bir mürıidini gaip etti. 

f .\1_.E\' K.\Mçn ... \ni-'\ ___ __ , 
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MUAMMER GÖZALAN 

BiRıNCı BÖlOM 
Galatasaraydan doğru 

imdat otobılinin ç a n ı 

işitıldi Polisler güç bela hal 
kı biraz dağıtabildiler. Ya
ya kaldırımında yatan ka
dın otomoLilln sedyelerinden 
birine yerleştirildı Otomobi 
gittikten sonra halk dağı'dı. 
İki çöpçü. biraz su, ıki çalı 
süpürgesi ile kaldırımın üs 
tüne birik mit uf ak kan gö
lünü temiz1ediler. Yan so 
kaklarda muhavereler dev· 
am edıyordu. Otomeblhn 

[marşyiyesine) oturmuı iki 
ıoför konuşuyorlar: 

Dostu bıçaldamıf. 1 le 

rifi soyup solana çevirdik· 

ten sonra dirsek çevirmit 
Hak etmit kaltak. Bir 

zaman ben de Sabriyeyi bı

çaklamışdım ama ucuz kur 
tulmuıtum. 

- Sen bu kadını tanıyo
rmusun? 

- Tanıyorum. Bir kere 
Çopur Fatmanm evinde gö

rmüıtüm. 

- Güzel k· .. dın Hiç sür· 
tüğe benzemiyor. 

MJ.\kinenin altında ön m· 
akas'arıo somunlarını 11kı1· 

tıran bir baıka §Oför lafa 
karıştı: 

Ultt~ ama keısin Sü 

rtük olduğu karının alnında 

TÜRKDILI SAYFA 3 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
~ Küçük '-faberler : 
1 • 

•••••••••••••••••••••••• 

Polisin en sa~ık müşterisi 
Kaliforniyanın Log An 

celos şehfrinde 1915 senesi 
nde po1is memurluğuna ta
yin edılen J,m Nord. ünifo 

rmasını giyn 'f ve eline so 
pasın1 alarak devriyeye çık· 
mııtı. Yurtdaılarının rahat 
ve huıurunu temin etmek 
için geceleyin sokaklarda 
dolaıan bu yeni poliı me· 
muru bir dönemeçte artık 

yürüyemez ha!e gellllif olan 

V ılyam Tobin adlı ıerhoıu 

yakalamıı ve karako 1a götü-
rmüştü. Y'lni 
ilk iti oldu . 

polisin bu, 

Geçen hafta tekaütlük 

çağı gelınit olan polis Nord 
en son devriyesini yapıyor 

du Yanında bir ser hoşla 
karal<0la döndü. Getırdıği 

adam şimdi a 1 tmış dört 
Ytıfına varmıı o:an Vılyanı 
Tob ndi. 

En son vazıfesinı yapma 
kta olan Nord polis kom is· 
erine Sobini teslim ederken 
sokaklarda yürüyeıniyt cek 
kadar serhoıluğu dolayıııiy 

le yaka'aytp getirdiğini sö 
ylerniştir. 

Vazıfeye ilk baıladığı 

gün de gene bu adamı ser 
ho~luk yüı.ünden karakola 
getirmişti. 

Kayıp Mühürler 
Ahmet adlı mührümü kay· 

bettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığı ilan olu· 
nur. 

Ômerköy koopern lif orta 
ğı 115 numaralı Ali oğlu 
Ahme 

§Salim adlı mührümü kay· 
bettim. Yenisini alacağımız· 
dan hükmü olmadığmı ilan 
ederim 

Ômerköy lrnoperatif orta· 
iı 39 numaralı Veli oğlu 

Salim. 

~ Mehmet adlı mührümü 
kaybettim. Yen isini alace ğım 
dan hükmü olmadığını ilan 
ederim 

Ômerköy kooperaif orhğı 
90 numaralı Hüseyin oğlu 

Mehmet 

yazılı olacak değil ya .. 

. . 
Otomobil kadın hulane

sinin büyük kapısından gir
di. Üç bef, hademe · koıdu· 
lar. (Belkisin! baygın bir 
halde yattığı sedyeyi alarak 

ameliyathaneye doğru gö· 

türdüler 
Genç kadının yuzu bir 

ölü gibi sararmııh. Dudak· 
ları mosmordu. lkı hasta 

bakıcı kadın yavaıça konu 
ıuyorlar: 

Galiba ölmüf. 
Yazık! Zavallı genç 

de. 

Kimin nesi acaba: 
Şoföre yaklaıtılar 

Kimin nesi bu kadın? 
Otomobilin arka kapıla

rını kapıyan ıoför cevap 
verdı: 

İyi mal değil. 
Yaaa. 

<:.!llu_s_,)_u_n..o....;d..,.il~.Y azı lan n dan 

i KİND i -·-((ikin~i, i~in~iy. i~in~iy n, ikin~iley, i~in~ileyir.» ve 
<<asu)) sözlerinin etimoloji, morfoloji, fon eti~ ~akı mm· 

dan analizi 
iKiNDi 

Keli nentn elimolojık tsklt 

ıudur: 

111 [ 2] 1 j l [ 4 ı 

bit hal ve va~iyeti 
ve onun odım da 
koymuştur 

duymut 

böylece 

Ke 'imenin (ikindiğJ ve 
ikindıy ıeki lerl vardır. li· 

lik+iu+id+iğ] ı =yJ 
( 1) İk: Köktür; güneıi ve ·! Not: 2 (İkiııdiy] de, 

onun sıcaklığını ifade eder. ' artık güneı bize arkasını 
Güneı, [ öğley J de sıcaklığı· 1 vermiş gibi bir duvgu var-
nın en büyük tesirinı göste- dır. Onun için, 1 ikin ==eğin] 

rir: öğleyden bataya doğru söıü "zahr" manasına kul 
indikçe ıııcakl1ğının yakıcılık lanılır. [ 2) 
te~iri azalmaya ge'ir ki ora 
da güneşin sıcaklığı öğleye 

na:ı.aran mutedil olur, ılık 

olur 
12) İn Sıcaklık anlan ıoın 

bıt•ıiğındcki sahayı ve sıcak
lığm o sahaya yayılmıı ol
duğunu gösterir terin cildin 
haricine çtkınaaı taımaaı gi
bi. 

Bu i.ıahnllan şu 
mak lazımdır ki 

anlaşıl· 

sıcaklık 

an'amı kendı egosunda dü · 

tüniildüğü vakit. kesafeti, 

tesiri fazla olur; sıcaklık 

mefhumunun içinde bulun 
duğu kabın kenarlarını aÇö· 

lam etrafına dağılsın tatsan 
o zaman sıcakhk mefhumu 
kesafetini kaybedecek tesiri 

azalacak. 

işte "ikind tı,, sözündeki 

r +.ı t I amilinin yaphğl a 
meliye böyle ıfüıünülmeli· 
dir. 

[Jj İd: [.+d-t] gktir Ya· 
pıcılık ynı.ıı'mıı almaklık an
lamına itaret eder. Yani gü 
netin keskin sıcaklığını, 

[.+nl sahasına yayarak ıhk 
yapmıf olduğunu müspet o 
larak bildırir. 

j4] iğ: ı .+ğj eki, kendin 
den önceki dütünceyi ta -
marnlar, tayin eder bir ifa· 

rettir. 

Ankara, Af yon, Çarıam
ba, Samsun, Çanak\<alede 
de vera'ya [sınl: "eğin,, di
yorİar. 

"İkin,. "öğün 
(31 "ağın,, [4] 

(+mek)" 
"a"an,, 151 

11öıleri hep .. taşan seyelan 

eden akan., manalaranac!ır. 
"Seyelan,, manasma olan 

(akıntı) 161 sözü ıle lıkinti 
ikindı J sözünün her ikisi 
bırdır. Birincisinden "su,, 
anlaıılıyorsa ıkincisinden de 
"güne~in şuağları,, anlaıılir. 

Konyada "sızmtı,, ya (öğ 

ütntüJ derler ki kelimenin 
kuruluıu [ikindi) ninkinfn 
aynıdır. 

i~indiyin 
(İkindiy + in) dir 
İn: ( + n ), ektir. Güne· 

şin {ikindiy) dediğimiz. nok 
ta yakmlarındakı harek~ii 

ve zamanı gösterir. 
Not: 1 - Güneı jikindiy} 

[2] 11ıiyıik Tıirk lıigali» 
Osmaıılı lolıço:iıı' l<omusu 
Tıirki Samlwlt Sr·yrani,, 
fü{craıi Had tş Şiddc Ter 
cıimesi. 

{3) 
(41 
151 

Ka •nus Tacıimcsi 

K"rayim Melinlcri 
KlHn11sıı 1'ıirkl 

16 J /(a 11ws11 1'11 rk i 
17] Kwnııs Tercıimcsi· 

de bulunduğu ır:aman [öğley) 
ıle !batı] arasındaki mesa · 
f eyı ikiye bölmüı gibidir. 

jİkindiyinJ, her ıeytn göl· 
geıi iki misline yaklaıır. 

Bunları dütünerek jikin 
dı~I sözünün kökünü, [iki} 

farzetmel< hatıra aelir; itin 
biraz da kolay unn plunan 
c;heti odur. Fakat dütUnmtk 
IAı.ımdır ki inHnlar bu fi 
kirleri çok rnnra bulunmu-
ılardır. Türkler ilk önce, 
güneıtn kendi üzerlerinde· 
yazın yaptığı teıir icbariılı 

{öleyj i ve [ikindiy] 1 t"nı• 
mıı ve lanımtf ve o.ı'ara 
him vermittir Sabah ile 
Öğ1ey arasındea bir nokta 
tesbit <·dip ona isim vermif 
tir; çünkü bir tesir ve icbar 
altında kalmamıtlır. 

A s ı r 
[İkindiğ} i'e { AıırJ keli 

melerinin etimolijik bakım 
dan farkları. 

lkındiğ: lik+in+i<l+iğl 
Asır: [ağ+ıs+ır+ · I 

Hn ikı kelımede kökler 
(iğ ağj, güneıin sıcak'ığı 
anlamını gösterir. Birincide 
mefhum, kendine bititik ol· 
an yalnn r .+ n] ııahasına 
taşmıştır halbuki ikincide 
oldukça uzak bir sahaya 
1 +sJ ye yayalmtıtır. Buna 
nazaran [asır] noktaııı. {ikin 
diy} den daha ileridedir. 
<ikindiy) i, (a11r} a yanaıtır
mak için kelimeyi son ekle 

yani {ig1 ile, bağlamadan 
önce ona ( .+ı I eki vasıtasi 
yle bir uzaklık an'am1 kat· 
mak lazımdır: 

(ikind + n+ey = ikindi
' ey) ve [ikindileyin) sözleri 
kurulmut olur. 

[Asır) kelimesi, [asr) te
laffuzu ile Arapçada "ikindi 

vakti" ne dendiği gibi "gün· 
düı"ve"gece" ye de denir (7) 

Not - !Asır] kelimesinin 
kökü o'an (ağ) zaman ve 

m~saf e manasına alınınca 

(.+s)einin oldukça genlt 
bir ıahayft inlitar ve <Aıır) 
oldukça uzun bir zaman 
devresi demek olur ki asrın 
zaman anlamı da bu yolda 

izah edilmiş olur. 

lk+in-t-id+ığ= ikinidiğ 
= ikindiğ: günt>ein sıcaklığı 
om mutedil, ılık olmuı ol
duğu vaziyet. Buna "gün 
yılımı" derler: IYılımakl: 
"llınmak, ılık olmak,, de 

mektir il) 

İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

Not: 1 Türk. daha ip 
tidailik devirlerinde bu ta-

l 1 I lfocllof' 11 i'" Alltıy. 
IA'bed, Kıiaik lclıçı·lail): 

Twıf ct üz · zekiyyc 

İki hemıirenln yGzü nef 
retle buru~tu. İğrenç bir ıe· 
ye lakar gibi burunlarının 

kenarında kıı·ı11klar hasıl 

oldu. 
Şoför söyleniyordu: 
- Karı da amma kan va· 

rmıı, arabanın içini berbat 

etti bıraktı. 

Beyaz . Her taraf bembe 
yaz. Yüzlerinde maskeleri · 
le birer ölüm perisine ben
zlyen tuhaf tuhaf insanlar, 
gümüş renkli demirlerle bir 
ölünün karnını deımeğe uğ· 
raııyorlar Hiç ses yok Bu· 
ranın musikisi yalnız demir 
şıkırtısı. Genit güvetlerde 

tepeleme pamuk yığınları. 

Sonra, kan istedığın kadar, 
ve istemediğin kadar kan 

pıhtısı 

Operatör Kerim Nafız ya
nında asistanlarile bir ölü 
yü yaıatmağa çalıııyor bu 
Belkistir. 

Sındırgı inhisarlarlar anbarlarandaki yetmif bet ile dok· 
san hin kilo raddesinde\d idare mali yaprak tütünlerin 
Balıkesir timendifer istasyonuna otomobil veya kamyon -

larla nakli 16 1 1 935 gününden 6-1 2 935 cuma gunune 
kadar açık eksiltmiye konulmuıtur Taliplnin yüzde 7,5 
teminat akçasiyle birlikte ıeraiti anlamak üzere Balıkesir 
ve Sındırgı inhisarlarına müracaatları 

Onu, biraz sonra ayakla
rı tekerlek'ı bir sedye ile 
hariciye koğuıuna gölürüy 

orlar. Üç beı, hasta yatak· 
larında doğrularak yeni ge· 
lenin kim olduğunu 11nlam 
ağa çalıııyorlar. Yüzünde 
bir d.lmla kan kalmamıı bir 
genç kadın. uzun beyaz ıa 

çlarını arkasına koyvermlt 
bir baıka kadına uzanarak 
sesleniyor: 

Pek bitkin, yaıamaz. 

Belkisi yatağa uzatıyor · 

lar. 

Günler geçiyor. Hastaha
ne koğu,unun dıvarına iliı; 

tirilmiı bir takvimin sayfa
ları sonbahar rüzgiınna tu 
tulmuş çınar yaprakları gi 
bi birer birer uçup gidiyor. 
V t! bu yapraklar uçup git· 
tikçe günlerden beri bir ölü 
gibi yatan hastanın göz ka 
paklan da oynamağa baılı · 
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..... 
yordu. Be kis yavaı yavaı 

etrdfıle meşgul olacak ka · 

dar kendinde kuvvet h1111e · 

diyordu. İlk yüzüne gülen 

sağında yatan bir baıka 

kadın oldu: 

re. 

Geçmit olsun hemtl-

Teşekkür ederim 

Ucuz kurtuldun 

Evet ucuz kurtulmuıtu. 

Fakat o, bu kurtuluıa sev 

inmiyordu Gözlerini açhlı 

zn man kendisini çok uzak 

ve yaLancı alemlerin kuca· 

ğmda görmeği ne kadar 

istemişti Buraya nasıl g•ldi· 

ğini ve nasıl kurtulduğunu· 

hatırlıyamıyordu. içinde de

rin bir acı hissetti, tekrar 

gözlerini kapadı. 

- BiTMEDi -
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