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_Facia Yurtta Dereces · Ölçülmez Bir Acı Uyandırdı. 
'ç ~- ..-:r;: ~ ~<4-WW:aı w:ı::c ~ ~~I W 

Zecri . Bakanımız Diyor ki: 

Tedbirler R(C(P PEKERiN 
Zecri tedbirler hakkındaki İdmao Bölgesi Kuroltayının 

kanun projesi bugün Kamu-

'' Türkiye lmzaszı, ı oyduğu 
Bütün Muahedeler~ Sadıktır.,, 

tayda görüıülecel< tir. Proje Tel YazısınJ Karşılıkları. ~~----~~L ~ 

metni ile bu teklıfi gerek idman Bölgesi kongresi Hükumetimiz heı~angi ani ~ir tehlike haHn~e ~u ~u-
tiren sebepleri gazetemizin münasebetile Cumuriyet 
bu sayısında neırediyoruz. Halk Partisi Genel Sek . sus~a lazım gelen te~biı hri almakta gecikmiyecektir. 

İtalya ve Habeııstan mi · releri Recep Pekere İl ve 

letler cemiyeti az.asıdırlar. Şarbayımız tarafından ken- Ankara . 14 CA.A.) Dün 
Cemiyet paktının 12 inci dilerfne çekilen tel yazı- Kamutayda zec ri te dbir ' er 
maddesine göre, &Zd devlet sına afağıdaki karşıh~ı ha kkındaki kamın layiha sı 
Ier, harba ba§vurmamağı göndermiflerdır: nın görüşülmt:Sinde Dı§işlc r 
teahhüd etmişlerdir. Eğer Cumuriyel İdman Ku Hakaııı Te~· fik Rü~lü Aı a s 
içlerinden biri bu teahhüdü- rullan Kur11llay111rn gös söz alarak Tür ki) enin siya. 
nü bozllcRk olua "a cemiyet [erdiği sıca/c duyguya çok sanın kat iyen mu si ıha ne oldu 
harbı menetmek yahud, eğer lcşek/\lirlcr eder, yö:le- ğunu ve memf .,.. l\etin imzas nı 
rnen~~emezse, onun devam• rinden nperim lrnydu!iu tütün ınuah ede lt>r t: 

nı imkansız kılmak içııı, de sadık Lulunduğu nu kaydt" tli 

rece derece, bir takım tcd C H.P.G. Sek releri kten r.on •a liit~iyf'ı in ital 
bırlere karar verir Pütün " yan Habeş işi l e ancak ulu 

, aza devletler. n t1 sıl ı2 inci KUTAHYA SAYLAV! slar so s r et cs ı lrnrnrl a rı r ın 
rnadde ile harba başvurma R. PEKER kend ısinl icbar e) !ediği mi 

mağı teahhüJ etmişlerse . l 6 
1 

kdarda alak adar olduğunu, 

ıncı madde ıle zecri tedbır· ~. .: fakat Türk ıyenin a y nı zema 

Jer hakkındaki cemiyd Sovuet tec·ım 00 .. 0• C!me-lerı· / nda ulus'ar sosvetefine kar-
kararlarını tatbik etmeği J , r !i ~· vazifeleri de bulunduğunu 
de kabul etmiılerdir. Bükreş, 12 CA A .) İsti· 1 bildirmiştir . 

Cemiyet Habeti!tan har fani ajann bildiriyor: ... ya · Tevfik Rii.ştü Aras kolle 
bini önlıyebilmek ve ild aza sal çevenlerde söylendiğine l<tif emniyet lehinde vazı -

devletin arasını bulmak iç göre, Romanya Sovyet tecim yet aldıktan sonra Boğazlar 
in elinden geldiği kadar ça müzak<>relui akim a1 mışhr. meselesine de temas ederf'k 

~ ................ .. 

Tevfik Hıiştu Aras 
muhtemel tehlıke halinde 
bu hususta l azım gelen ted 

bi rlerin alınm sındn geçiki 
lmiyeceğini kaydetmiftir 

Çarkçıbaşı: Karaya Otu 
rüp Kurtulurduk Diyor. 
Liman Reisi, İnebolu Sıhhiye 
Memuru Ve Bazı Kazazedeler 
Bu Husustaki Düşüncelt~rini 

Anlatıyorlar. 
11 • 12 Gecesi Urla Kıl iz· 

man hizalarında in 
ebolu vapurunun batııı şe· 
hrimizde "e bütün yurdta 
Lüyük hır ıztırap uyandır · 

mıştır . lzmir gazete1.-ri bu 
deniz f ~ciasına dair trdsila 
lla doludur. 

"ANADOLU" arkadaşımı 
zın lcazue~elerle olan hır 

görüşmesini 

sunuyoruz: 

27 Yaşında 
yor l<i: 

okurlarımıza 

Nezahet di· 

Kaza sırasında denıze 

atıldıktan sonra sekiz ya
şında oğlum İlhanı kaybet
miştim. 

Denizde bocalarken onu 

- Vapurun demfrledıtı 

sırada ocaklar f aaltyettemt. 
ydi? 

Evet! 

Şu halde upur lra · 
raya oturabilir:dir? 

- Emir verilseydi tahfi 
ı oturabılir . ve bu feci netice 

de olmazdı . 

- Vapur demlr'edikten 
ne kadar zaman sonra batta? 

- Yarım saat sonra 
Vapı•r demlrlemeeeydi 

karaya doğru yol almak 
mümkündü, fakat ıuvarintn 
emri üzerine demirledik. 

bir tahta parçasına 
gördüm 

ı;arılmıı 1 

ı 

Birıey daha yazınız Eıer 
İstikbal vapuru yelitmemit 

olsaydı cenaze töreni hepi
miz için yapılacaktı . 

Feryat ediyordu: 

- Çukur çeneli 
beni kurtar! 

kaptan 

İnebolu va~oru ıahhat me
muru da kazaya ıöyle an· 
latıyor: 

lııtı. Nıhayet Habeoliler sı· 
lah ı tecavü-ıe uğradıklarını 

Cenevreye haber verdiler. 

Cemiyet, pttktın hükümleri
ne göre. meseleyi tetkık 

etti ve halyanın mütecaviz 
olduğuna karar verdi Sıra 
zecri tedbirlere geldi: Hep 
bıldiğimiz üzere bu iki ted 
birler halyaya silah ve kr -

SON DENİZ F CiA 1 
_ -------------- Diye bağırıyordu. Bir ara-

Kazazedeler K ı z ı I T r tından ı ~~ !~~ik~!:.;·:::ı~ı~~· 0y.~: : 
- Vapurda lııanbula te

da vi edilmefe giden ihtiyar 

ve hasta bir yolcu vardı . 

Vapurun yana yatlıjı sırada 

büyük bir &.:orku içinde ka
marasında çırpınıyordu. Onu 
tesf'!l li için yanında buhınu

yordum. Dııarıda bafarııma
lar gürültüler oluyordu Bir 
aralık: 

Geydirildi. f çbakanhk Bi Lira Verdi 
1 

;~~~:~~~:.~:::.~"k~~;;~ 
edi vermemek, halyadan ı 
mal almamak, ve hır takım 
malları ftalyaya satmamak 

Kaza Kur_banlarından On Kişinin Cenaze 7 ö
reni Dün lzmirde Yapıldı. Terhis Edilip Mem
leketine Dönmekte Olan On Yedi Jandarmadan 
On Dördü Kurtarı~mış, Birisinin ölüsü Çıkarıl-

tır. 

~25 denberi Türkiye ve 
ltalya. birbirlerme hususi 

bir andlaıma ile bağl.dırlar . 
Bu münasebetlerin son za · 
nıanlarda gittikçe eyileşme 

kte olduğunu da söylemek 
isteriz. İtalya • Habeıistan 
meselesinde de bizim vazı 
Yetimiz, iki devlet in dostça 
ve adaletçe anlatma· 
larını illiyen eyfcil bir bita 
raflıktır. Hükümetın bugün 
kü kanunu Kamulaya sun 

nıaıına sebepde milletler ce· 
rniyeti azası olmak1ığımız 

ve bu azalıktan doğan te1t 

hhütlerlmizi yerine getir · 

rnek vazlf esi altında bulun
makhğımızdan ibarettir. 

Yeni devletin kurulduğu 
gündenberi her tarafta en 
çok barış iatiyen bir dev. 
let olarak harp olmamasına 
çalıımaktan ve harbi men 
etmek imkanı olmazsa sür
•tle barıı nizamına dönüL 
rnek imkanlarını dilemek 
ve aramaktan baıka ne ya 
l>llbiliriz? 

Bizim milletler cemiyeti
ne girişimiz onun barıı v e 

<ldalet pirensiplerini benim 
•ememekliğimizden, kollek· 
tıf emniyet davasının ğer
çekleımesine hizmet etmek 
hususundaki samimi arzu 

tnuzdandır. Milletleri eüven-

mıştır. Diğer ikisi De Elan Kayıptır. 
. Ankara, 14 lA.A J 

lnebolu vapuru kaza<1edeleri 
Kızılay tarafından giydiril· 
rnif ve İçbakan l ığı hın lira 
yardımda bulunmuşhır 

Vapur kaptanı Mehmet 
Ali tevkif edilmitdir. 

Ankara , 14 (AA.) - İne
bolu faciasında ölen on ki 
şir, in cenaze töreni dün iz. 
mirde yapılmıftır . 

Ankara, 14 f Ôzel] - Bu
raya ge1en malumata göre 

sizlik içir,de nıuztarip eden 

ve ancak harp neticesi ve · 
ren eski sistemler yerine. 

henüz bundan daha eyi bir 
emniyet sistemi bulunmuş 

değildir . Sistemin tam ve 
eksiksiz olduğunu iddia et . 
miyoruz. Devlet reisimiz 
yı 1 başı nutl unda hu nol< ta
yı bilhassa belirtmiştir 

Bütün insanlığın ta liini il 
gilendiren bir büyüle ıe,eb

büsün ilktecrübe senelerinde 
bulunuyoruz. Cıhazclakı ku · 

surlar, ancak cemiyet aza · 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

F. R. fttay 

1 

terhis -~dılenk memleketle bildirilmetiini istemiştir. 
rine donmekte olan 17 jan Başbakanımızın isted ı kle 
darmadan on dördü kurtu l ri malümat İlbaylıkça derhal 

~uş bi.ri~in ölüsü çıkarılmış . l telgrafla kendilerine bildir-
dığer ıkı J andarma henüz 1 ilmiştir . 1 örenle gömiilen 

bulunamamışt ı r j 1 O ölünün hüviyetleri t ama 
Ankara, 14 (Özeıj ine- m e n bel i olmu~ll r. 

bolu facia sı burada ve bü 1 İçhakanı Şükrü Ka ya da 

tün yurtla büyük bir acı İzm r İlbaylığını çekl ği bir 
uyandırmıştır. tel e, kendisi adına kazaze 

B~fbakanımız ismet İnö d e le rin hatırla ını . sormağa 
nü lzmir ilbay ' ığına çektiği m e mur etmiştir 
bir telgrafta kazadan lcur Aytı ca l çbakanımız kaza· 
tulanlarla, ölenlerin ve kay zed elere yardım olmak 
bolupta sonradan buluna n1a r üzere 1,000 lira göndermiş 
varsa bunların hüviyelle rlnin t ir. 

Mısırd~ f ngirz ere Ka
rşı Ayakla ma r Var. 
J\Iuhas Paşa İngilizler Aleyhi
ne Şiddetli Bir Söylev Verdi. 

K a hire, 14 (A A ) Dün 

Mısırın muhtelif yerlerınde 

İngilizler aleyhinde önemh 
kargaıalıklar olmuıtur. 

Aralarında po1ls de bulu 

nan bir çok yaralı 

vardır Dün akşam Kahirede 

qtuz bin k i şin i n iştiraki i e 

yapılan büyük bir mctingde 

( Sonu ikinci snyf ada ) 

raz sonra onu da kuı tardı· 

lar ve bağrıma bastını . 

lnebolu vapuru çarkçıba 
şı Salim diyor ki: 

- Her tarafa sular dol· 
muştu Bir 

dairesini 
yağcı; makine 

kaplayan suların 

arsından yüzerek merdiven

den yukarı atıldı . Makine 
dairesinde belki kalıp boğu
lanlar vardır. 

Muharririmiz bir .,ralık 

kendisine şunu sormuşlur. 

~ 

- Batıyoruz. Sesl~rlnl 

duydum ve bulundujum 
kamaraya sular hilcum dtf. 
Hasta ihtiyarı dııarı çıkara · 
ra1' bir can kurtaran ıhnldl 
verdim ve kendimi denize 
attım . 

Yüzmek bilmediiim lçin 
eveli dibe battım, tekrar 

( Sonu ikinci ıa7fada ) 

ita/yanlardan - Habeşlere 

ıBirşeı· i4~0öö Askerile 
Beraber Geçmiştir. 
Habeşler tarruza geçtiler. Son 
çarpışmalarda önemli muvaf

f akiyetler elde ettiler. 

Makalle önünde İtalyanlar pek çok zayiat verdiler. 
Londra 14 1 A A . J -

Royterin Adisababadan 
bildirdığine göre, Habeşler 

Makallenin kuzeyinde tidd · 
etli bir müsademeden sonra 

İtalyanların büyük bir leva

zım ve mühimmat kolunu 
ele geçirınitlerdir. İtalyanlar 
büyük zayıat vermiıler 

dir. Ve bu çarpıfmada lla 

beşler İtalyanlardan yüz ma· 
kineli tüfek almıtlardır. 

Londra, 14 <A.A ) -Adl
se ha bada n bildirlldifine ıö · 

re Habeıler Makalle ile 
Antalo arasında taarruza ıeç

mişler ve önemli muvaffa • 
kıyetler e'de etmiılerdir . 

Adisebaba 14 (A.A.) _ 

Muharebe devam ediyor. 
Eritreli bir ıef askerlerlle 
ve 14,000 tüfl nk ve 26 ma
kinalı ·tüfenlrle Habeılere 

geçmtıttr. 
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insanlara Süt Vas asi
le geçebilenhastahklar .,_ ·:"~ •·:' <il . !· '• ..... 

30 -4 - 934 Uluslar8nıı ve sütcülük kongresinin İki Direk ör İlsür 1 Yarışlar 

Alakalı 

Bu Yıl Çok 
O 1 a c aktır. sı~M süt temini ~a~~ln~a~i mu~arrerall 

Haytari 111 11cadılı: /Jaşkanı llA l< /\ I UZER 
Bulaıık süt vasıtaai le in · 

sanlarda tifo gafgınlıkları 

çok görülmü§ ve İngiltere 
de Amerika da ve Fransa· 
da pek eyi mütalea ediL 
mtılerdfr. Olf terı veyn 
kuşpalazı bu haata !ığm mik 
robu dahi aüt ~e bulunabi · 
hr ve bu mıkrop ile bulaş. 

mı~ ıütlerin kuJlanmaıi1e 

insanlarda kuıpalaıı muh 
telif günlemeç erde hmu
ıile (1922) de Amerikada 
Tekıasta (57) vakada gö
rülmüştür 

Kızıl hutalıiı Süt va. 
ıntasile geçtiği lsveçte, İn
gilterede ve Amerikada 
görülmüıtür. 

Ko
1
era - Bunun dahi 

bulaıık sütler vasıtaaile in 

sanlara geçtiği bir kaç mü . 

ellif taraf andan ıöylenmit · 
tir. 

Malta humması - Bu 
hastalık keçilere hususile 

Malta ceçilerine mahsus 
olup hasta keçilerin südü 

ıle insanlara dahi g«>çer. 
!~undan dolayi teşhisi çok 

önerr l idir Çünkü görünüş· 
de sağ lam görünen yani gÖ· 

ze çarpacak vahim bir be
lirti gÖ Hf!r mi yen I< t>çil t-r 
g erçekten hasta of up · süt· 
leri vasıtaıii l e sürekli ola · 
rak !Özünü yaptığımız has 
tal ı ğan mikroplamıı d ı tarıya 

atarlar 
Keçi südünün tehlikesini 

ilk defa o 'arak (1904) de 
bir İn6,iliz komisyonu husu
sile (Zammit) adlı bir ki§i 
tarafından ineydana çıka

rılmıştır. 

Keçi südünden baıka on· 
dan yapılan peynirlerin da
hi s irayet vasıtası olabildik 
leri yapılan araştırmalar 
netfncesinde anlaşılmıştır . 

Malta hummasi keçiler
de vahim değil iııede in 
sanlar için çok fenadır 

Çünkü bazı defa vahim 
bıçiminde yürür ve bir mü· 
ddet sonra hastanın eyile~tiği 
sanılır Halbuki günlerden 

[Sonu varf 

Çarkçıbaşı karaya oturup 
kurtulurduk diyor. 

l Baştarafı birinci sayfada j 
deniz yüLüne çıktığım vakit 
yanımdan bir kayığın geç· 
mekte olduğunu gördüm 
V ctr kuvvetimle bir hamle 
yaparak kenarma tutundum: 

- !3eni kayağa alm! diye 
bağınyordum. Fakat aldıran 

bile olmadı. Herkes kendini 
kurtarmağ.ı çalıııyordu . Bu 
suretle İstikbal vapuruna 
doğru gidiyorduk, Bır ara 
lık kuvvetim kesildi ve su 
ların içine gömü düm Kay 
ığı kaybetmiştim . Tam kırk 
beı dakil<a çırpındım . Eli
me bir tahta parçası geçm
i~ti N ıhayet İstıkbal yapu· 
runa alındım. 

Birçok kazazedeler vapur 
batmazdan önce mürette-

batın masa sandalya vesa
ire gıibi deniz üzerinde du
racak eşyayı yo1culara va
pur batarsa bun 1~ra tutu· 
narak deniz üzerinde kala
bilmeleri için denize atıl
malarını söylediklerini ifa_ 
de etmektedirler. 

* • • 
Kazadan kurtu'anlardan 

İstanbula iİlmekte olan An 
talya maiyyet memuru Bed 
ri de şu izahatı vermiştir: 

-Vapur batmağa başladığı 
sırada ortalık mahşer yerini ı 
andırıyordu. Yanımda sami 

mi bir arkadaş•m vardı. 
Vedalaştık. deni7.e düttük 
ten sonra biribirlmize sarıl 
mamağı kararlaştırdık ve 

denize atıldık Sonra da İs 
tik bal vapuru taraf andan 
kurtarıldık 

- Vapur yolda iken leh · 
like geçirdiniz. mi? 

-Rodos önh rinde de bir 
vaka oldu. Kamaralara su 
girmeğe baıladı . Kamarotu 
çağırıp başka bir kamara 
istedim Verdi, fak at orası 
cia su içindt idi. Hatta ba . 
vullarımı bir p!!kmez tene 
kesi üz.erine koydu . 

* "' ıt 
Hadise hakkında fikrini 

sorduğumuz liman reisi Zü· 
htü bize ıunları söyledi. 

- Biz cfaha henüz hiçbir 
~ey tesbit etmedik Hatta 
rapor u m uzu da vermedik. 
Yolcuların rivayet 1erine ve 
o akıam kaptf\nın bana sö 
ylediklerine göre, vapur 
Kösten adası ile Peiikan 

feneri ortasında ve Urla ta
haffüzhaneıi karıısında bat
mııtır. Geminin seyir jurnal 
defteri ve sair §ey1er ku ı ta 

rılamadığmdan hangi rota 
üze.rinden geldiği bellı de 
ğildir. 

Söylendiğine göre, vapur 
karadan bir buçuk mıl im 
dar açıkta imiş, binaenaleyh 
karaya, oturabil ircli. Fakat 
kaptan kimbi'ir ne düşündü 
belkı karaya gidinciye kadar 
da batabilirdi. Neden Funda 
demir ettiğine dair kedisile 
görüıernedim 

Deniz ticaret müdür' ü Ün· 
den bir fen heteti gelirse, 
geminin bulunduğu yeri ta
rama suretile bulur ve dal · 
gıç vasta~ile vaziyeti tesbit 
ederiz 

Gemi süvarisinin bana 
söyledığine göre, su lumbuz 
kapak.larından ve frengi de
lıklerinden ani olarak gir
miştir. Hakıkat ancak mu. 
hakemedt:'n sonra anlaşıla· 
caktır 

Mısırda 
f ngilizlere 
Karşı 
Ayaklanma 
(Baştarafı birinci sayfada) 

Vefd partisi lideri Nuhas 
Paşanın İngilizler a ' ey hinde 
verdiği şiddetlı bir söylevi 
nden sonra İngilizlt•ı )p kn 
tiyen beraber çalı{ılmaması 
Nesim Paşa kabinenin çekil 
mest ve İngilizlerle te§riki
mesai edecek ' er hangi bir 
kabine bütlin ulusça boy
kot edılmesi karar altına 

alınmıştır. 
Kahire , 14 IA A 1 Ne 

sim paoa kabinesinin çekil
mesi beklenmektedir. 

Kü'tür ve baym~ırh~ dıre
ktörleri Er değe gittiler. 
İlimiz kültür direklörü B. 

Salim Ata ' ık ve bayındırlık 

direktörü B. Hıfzı öteygün 
Erdeğe gitmiş : ~rdir 

Dırektörlerin g i d i f l e 

ri, kültür direktörü bı• yön 

deki okulların muhtel ıf iş' c ·
ıını , bayındırlık direktörü 

de y ne buradald okulların 

tamir ve sair iılerinin ketfi 
ı'e ilgili bulunmaktadır 

Parti 
Oca~ ~ongreleri ve seçimler 

Osmaniye Parti ocağı eve1i 
akşam ocak kurağında top

lanarak kongrelerini yapmıı 
lardır Kongre 9ok kalaba 

lık ve alakalı olmuştur . Seçimi 
sonunda Beypu.arh Sadri, 
lbrahim çavııı oğlu Cemal, 

arzuhalcı Ziya, Ahmet Hay
ri . Emin ıeçilmiılerdir. 

Kurulunun dü rı ~ü toplantisı 
llsürel Kurulu dün İlbay 

B Salım Gündoğanın Baı· 

kanlığında belli top1antmnı 
yaparak Higfldıç köprüsünün 

tamirine karar vermiş ve 
muhtelif dairelerden gelen 

evrak üzerinde görüşmt-ler 

yapmııtır. 

inhisarlarda bir atanma 
lstanbul Feridiye deposu 

imal ckıperlerinden ., ahın 
ıehirimiz inhisarlar başdi
rekıör.üğü ekıperliğine ata 

nmış ve dün ıehirimize 

ge1erek ödevine baı1 amııtır. 

Acı~h ~ir ölüm 
inhisarlar idaresi vezned 

arı Hasan Şahin ile jandar· 
ma binbaıılarından Ziya 

Şahinin anneleri bayan Ma
kbule dün gece vefat etm

miı ve cenazesi ailesi kabi · 
ristanına kaldırılmıştır. Oğ 

ulları Hasan Şahin ile Zıya 
Şah ne ve hemşiresi bayan 
Sehere ba§sağlığı dıleriz 

Bir Delikanlı Da n a y ı 
Kurtarırken Boğu 1 d u 
· Balıkh ~ö~üne ~ir saat uzakhüm~aki Doğan gölüne 
~üşen danasını ~urtarma~ istiyen ~ir ~öy delı~anlısı 

feci ~ir şskil~e su~a ~oğuldu. 
Balıklı köyii yakınındaki 

Doğan gölünde acıklı bir 

boğulma hadisesi olmu~tur 
Balıklı köyünden Osman 

oğlu yirmi ya§larındaki Ce 
mal ve yin~ avnı köydfn 
Mehmet oğ:u İzettın ile bi
rlikte Balıklı köyüne bir sa
at uzaklıkdaki Doğan gölü· 

nün yanına hayvan otlama 

ğa gitmişlerdır. 
iki delıkanlı hayvanları 

otlatmakta iken Cemalin. 
ayağından bağlı o1an dana 
sı nasılsa bu göle düşmüştür. 

Cemal sudan danasını kur 
tarmak için hemen suya ahi· 
mııtır Bu sırada havvan la 
rını yaymak üzere Cemalin 
yanandan ayrılmış o l.uı İz. 
zettin biraz sonra döndüğü 
zaman Cemalin kuşağı ile 
ceketinin SU} un kıymnaa 

durduğunu, fakat Cemalin 

ortada olmadığım görünce 
şüpheye düşmüş ve vakayı 

haber vermek üzere köye 
koşmuş, köyde ilk rastladığı 

Fevzi oğlu l.ıerber Ahmede 
ışi anlatmıştır. 

Berber Ahmet bunun üze· 
rine te1t>fonla vakada n mer · 
kez karalrnlunu haberdar 
etmiştir. Bu işi araştırmak 

üzere karakol kamutanı 

vaka yerine giderek ilk ta, 

hkılrnıı yapmış ve gölde 

Cemalin ölüsünü aramııtır. 
Cemalin cesedi uzun boylu 
arandıktan sonra gölde bu· 
lunabılmiş ve çıkarılmııtır . 

Dana da suda boğulmuş ol. 
arak göl civarındaki çalılık
lar içers ine takılmış olarak 
bu 'unmuştur Yapılan tahk· 
ikat Cemalin suya düş· 

mek suretile boğulduğunu 

gö-.termektedır . 

Ceset genel savanlığın 

emri ile otopsi yapılmak üz· 

ere memleket hastahaneıı " ne 
getirtilmiştir . 

Gemi Yarım Saatte Battı. 

ranşa lşlirak edecek lıcıyvanlarduu biri 
İlimiz islahı hayvanat di Arap, yarım kan İngiliz, at 

rektör'üğünce 17 İkinciteı 1 kurak ve tayların yekunu 

rin pazar günü yapılacak olan ~2 yi bulmuıtur Bu koıuya 

son bahar at yarışlarına so

kulacak hayvanları kayt 

muamelesi dün akşam sona 
erm "ştir. 

Yapılacak dört koşuya 

ittirak edecek olan Yerli, 
Arap, ingiliz, yarım kan 

Sındırgı 
ilçe~ayı ~ün isine ~aşlacı 

Bir müddet önce askerlak 
ödevini yapmak üzue itin· 
den ayrılmı§ olan Sındırgı 

İlçebayı Muzaffer Kuıakçı · 
oğ 'u ödevini tamamlarnıı 
ve işine başlamak üz •re dün 

Sındırgıya gitmiotir. 

il ve ilçelerden ıeçkin ve 

tanınmıt hayvanlar gelmff 

bulunmaktadır. Bunun için 

son bahar at yarışlarının di· 
ğer yıllara nazaran \·Ok da· 
ha alakalı ve heyecanlı ola· 
cağı zannedilmektedir. 

1 Sar Kurulu 
Bugün toplamyor. 

Şar Kurulu yıllık top· 

lantııına bugünden itibaren 

baılıyacaktır 

Bu yılın ilk toplant111 bu· 

gün saat on beıte uray sa 

lonunda yapı 1 acaktır. 

Kepsüt Şamh Kamun-
1 larında Ruam avaşı 

Bitti. Bu kamuı1larla Bah~h köyünde yapılan savaş 
sonun~a altı ~ayvan ôl~ürüldii. A~ular temizlendi. 
İlimiz çevresinde ruam 

savaşı yapılmakta olduğunu 

yazmışhk. 

Kepsüt kamunu merkezi 
ile bu kamunun Servet, Te 
ke ve Recep köyleri ile Şa· 

mlı kamun merkezinde ve 

merkeze bağla Bal ıklı köy· 
ünde baytari mücadele ba 
şkanı Hakkı l.Jzer tarafın 

dan yapılan ruam savaıa 

bitmiştir . 

Bu savaşda Kepsüt de 

iki, Şamlı kamun merkezi ı· 
de bir ve Hahkh kö 
yünde altı hayvan 
ruam ile maluli)'-!tf. fenni 
olarak gerçeklendirilmiı ol· 

1 duiundan kanun mucibince 
kıymet eri biçıldıkten sonra 

ö 1dürülmüştür. Hundan bar 
ka bulaşık ahır ve yerler de 
fenni surette temizlenmiıtir 
Bu suretle Kepsüt, Şamlı 
kamunlarile flahkhköyü ru · 
amdan kurtulmuşlardır. 

----- . idare Evimizin Önün-
Sı dı~.g ~~a Uf ak.Bır Kav de yapılan Kavga ... 
ga Yuzunde Cınayet. · 

Dün gece saat yirmi bu 

Sındırgı; 13 [Özel ayları· 
mızdan J - Camiicen t ma 
hal les ndcn Mt!hmet oğlu 

Şakir, Ahmet ORlu Şükrü, 
İsma ı l o ~'u Hasan Hüseyin 
Has n oğlu Mehmet, b'>yn 
cı Alı ve Rizaiyc mahalle-
sinde n çoban Ali o ğ 1 u Meh 
met Haşım oğlu Mehmet 
Orta hanın bir odasın c1a 1 u 
mnr oynarken yakalanmış -
lardır. 

Oereçekviran köyünden 
Mustafa oğlu İbrahim bir 

ağız kavgası sonunda M .. lı 

met oğ!u Alınıedi tabanca 
ile öldürrnüştür Gerek ka· 

tılin ve ve gerekse ölenin 

dörder çocuğu vardır. Uf ak 

bir lrnvga yüziinden iki ai· 
lenin böylece felaltele uğra· 
ması burada büyük bir te -
essür uyandırmıştır. 

çuk sıralarında ldareevimi·. 
mizin yambaşı nda büyük 
bir kavga olmuştur Noter 

dairesi a 1 tında bulııni\n ıa

nıp deposunda iki kişi ara 

sında çıkan bu kavgada bı 

çak çekilmiş , şarapçı düklıa· 

nının camları yere indirıl · 

mif, cıvar dükkan ve kah 

velerden 
tüyü duyan 
dolclurmuşt •J r . 

halk 

gürül 

sokağı 

Kavga; ara · 

ya girenler tarafından güç 

lükle \Jıraktırılabilmitlir 

Bir hafta kadar önce de 
aynı ıarnpçı dükkanınd• 
yine böyle bir vaka ol· 

mı..ıştu. 

Daha büyük bir ha· 
diseye meydan verilmemeııi 
ıçin polisimizce bu gibi iç

ki yerlerinin daha sıkı btlr 
d LI • 

kontrol !lltmda bulun ur 
ı.•· masının faideli olacağını 

nnediyoruz 
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Türkdi/inin Hikayesi 

Bir Avc~nın Defterinden 
Üç Yaprak ... 

YAZAN: 

Guy de Mouppossant 
Kor! benim bu halimden 

ltleraklanmıı olmalı ki: 

- Bu gün epeyce bir ıey. 
ler vuramazsak çok yazık, 
dedi , hem birde ıen nezle 
olursun işimiz tamam . Ateı 
Yakalım bari. 

Ve rehbere bira7. l<uru 
'"z kesmesini ıöyledl. 

Kulübenin tepesinde du· 
illan için küçük bır delik 
bırakılmııtı . Yakılan sazlar· 
dan kızıl bir alev yükselin· 
ce buz dıvarların aleve ya 
kın kmmlara erimeğe batla· 
dı. 

Korl dııarıya çıknııı beni 
Çağmyordu. Dııarıya çıkın

ca hayretten dona kaldrm 
Mahrut ıeklindeki kulübe 
tniz, bu donmuı bataklığın 

ortasmda, ağzından llteıler 

•açan elmas bir ejderhayı 

andırıyordu. 

Fakat birden ba~ımızın 

Üzerinde fery.ıda, çığhğa 

benzer kuı s~sleri itidilme. 
ğe baıladı. Yaktığımız ateı 
Vahşi kuıları uyandırmııtı 

Daha ıafak sökmeden, 
karanlıklar içinde sahipleri 
gjrünmiyen yaklaıan, uzak 
laıan bu feryat lar. hayatm 
Lu ilk ııkayetleri kadar ba

na hiçbir ıe y t esir etme 
di. 

ŞafKkın bu dondurucu 
•a.atinde bu uzaklaıan fer 
Yatlar sanki mevcudatın ta 
içinden gelen birer "Ah ,. dı. 

Kor): 

- Ateı. söndür dedi. İtte 
§afak sökülüyor. 

Hakikaten sema yavaı 

Yavaı rnluyordu Gökte ıerit 
hal,nde ördek sürüleri sür 
lltle akıp uzaklaııyorlar 

Bu alaca karan1 ıkta bir 
aydınlık . 

Bir si ah se11i . . 

Korl ateıe baıladı. Köp 
ek1erin ikisi de ok gibi yer 
lerinden fırladı 'ar. 

Sazların araaına gizlene 
tek üstümüzden geçen ör
dek sürülerine kah Korl 
kah ben mütemadiyen atet 
ediyoruz. PJerrot ve Plong · 
eon aözleri henüz kapan 
lllamıt kanlı ördekleri bize 
ietiriyorlar. 

Artık ortalık epeyce ağar · 

tnııtı. 

Temiz, aaf, lekeıiz bir 

ÇEVİREN: 

Müştak Baykal 
günün baılangıcı .. 

Güneı vadinin obir ucun 
dan ilk hüzmelerile artık 
gitme zamanı ge ldiğini ha
tırlatıyor . Tam bu sırada 

boyunları ilerdf', kanadları 

gerain iki ördek süratle ba· 
ıımııın üzerinden ıüzülüp 

geçtiler. Hemen cıtet et 
tim. 

Bir danesi tam ayakları 
mın dibine düıtü Üzerim· 
de, boılukt" bır çıAlık iti 
dildi Bunu k~skın , yüı ükler 
para l ayıcı bir ikinci ve üç · 
üncü feryat takıp etti. Ya 
lınız kalan zavallı hayvan 
acı RCt seslerle, elimde tut · 
tuğum eıine bakarak müte
madi yen baıımızın üzerinde 
dolatıyordu. 

Korl, diz çökmüı, ate~ 
vaziyetinde gozu ördekte 
biraz daha yaklaımasını be 
kliyor .. 

- Ditisini öldürdük . ar 
tık erkeği ııttmez. Diyor 
du. 

Hakikaten hayvancık ay· 
rı l mıyordu. Mutemadiyen 
dönüyor ve acalp acıklı se· 
sler çıkarıyordu. 

Ah! İztırabın bu kalbi 
parçalıyan dayanılmaz fer 
yadı . 

V "kit vakit Korlun attığı 
saçmaların tehdidinden kur

tulmak için yalınız . garip 
yoluna devam etmeğe ka · 

rar vermi~ gibi gorunuyor. 
Fakat sonra tekrar dönüyor 
ditiıini aramajıa ıeliyordu 

Korl: 

Bırak alçalsın . dedi. 

O, tehltkeden bihaber öl· 
dürdüğümün aıktle çılgın 
gibi döne döne yaklaşıyor
du 

Korl ateı etti. Siyah 
bir clamin çırpınarak düt · 
tüğünü gördüm. Sazlar için· 
de bu hazin sukuttan mti · 
levellit bir hıtırta . 

Pierrot gitti, rettrdi. 

Onu da aynı sorbaya, he 
nüz ıoğumamıı olan diıi · 
sinin yanına koydum , ve o 
gün Parsa döndüm 

- SON 

TÜRKDILl 

«Ulus 1> un dil yazılarından 

DEFİ-MÜDAFAA 
((Defi, daf i, müdafaa, müdafi» sözlerinin etimoloji, 

morf of oji va f onotik ba~ımından &nal izi. 
D [ f · 

1 

fem+ üd+ af + ağ) 
[ l ( 1) em: Köktür; "derman, 

Kıellmt-nin etimolojık ıekli: j kuvvet, çare. ihtimam, iti · 

( J ı (2) (3) na, menetme, sahip" anla. 
(ed + ef + iğ) mlarını aöıterir. 

( 1) ed: Kök o larak bura- ( ~) üd: ( +dJ burada kk. 
da "kuvvet, hareket, urmak tir; yapıcı yaptırıcı anla mı · 
atmak. uıaklatmak" anlam· nadır. 

gelir . J - Kam11sıı Tıirki 
(2) ef: 1 . +f J, ektir; [k, il - Turk JJili (( Türk .. 

ıı. h gibi] manayı tamamlar 
ve tayin eder. 

Ed + ef = def: Kökün, 
ltaret ettiğlmtz manalarını 

tamam1ayan ve tayin eden 
bir ıöz unsurudur. 

Bu unsurun baıka tekil-
leri de vardır: 

J -- Döğ (+me) = darb 

il - Döv <+eç'= tıavan 
111 - Dib <+ ek) - havan 
VI - Tav enerji 
V - Teğ (+mek> = ta· 

arruz etmek 

VI - Teb <+e) = sil-
kelemek, vurmak, çırpmak 

Yii - Teb (+iyelen) -
tepinmek 

VJll - Tcb tep (+i) 
tekme 

men lclıçesi 
JIJ - f(a111. .su Türki 
1 V - Radlof ltifjcıti 111 

« Kırgız ll'lıçesi )) 
V - Urizon J,itubdal 
F !, l'll, V 111, lX, X. -

Pekarski: rakul Dili Lli 
[jali 

{4} Ahierii Kebir 
[**J 1 er eti 111<1n 111 iıi.cj"li 
(3) af: Burada panae ve· 

ya şahsı gösterır; yani em · 
+ üd) sözünün anlamlarını 
haiz o 'an ıey veya ıahıstır. 

ı 4 } ağ : ( +ğ • , ektir. Obje 
ve süjeyi tayin ve ifadeye 
yarar O halde: 

esastır . Fakat müdafaa sö
zünde kökten ge 1en esas an 
lam "himaye etmek. koru 
mak, mania , teıkil etmek , 
sahiplik ·etmek ., anlamları· 

dır . Netekim "menetmek, 
bendetmek., anlamına olan 
matamak [3j ve "mania., 
manasına olan matavuk (3j 
ve "beklemek" 141, "gözet 
mek., [5], ''gözlemek" 16], 
"tarassut etmek,, l 7] anlam· 
larına olan ummak; ve "ku. 
vetlenmek,. anlamına olan 
muğutah (81 sözlerinin hep
sind,, l v.+m J kökünün eıas 
anlamlllrmdan "menetmek, 
mania beklemek gözetmek, 
himaye , mu haf au, sahiphlc 
v.s. ,. manaları görülmekte· 
dır . Bu sayd . ğ,mız kelimelo· 
rin etlmoloj ı k tekıllerint alt 
alta yazardk küçük btr tab · 
lo halinde görelim: 

Müdafaa = [ ,m+üd+af+at~ 
Matamak= [ .. + at+am+ ak) 1 
Matavuk = [ ,+at+av+uk) 1 

Ummak=[um+ut+ um+akj 
Muğutağ=l. 1m+uğ+ut+ağj 

[1] ıercıinuıu ·ul lıigat 
[21 f(umusu Tıirki 

131 Rudlof il' « Ku:an ldı 
çesi» 

(4) Türk Dili: Kamusu 
Tür ki 

SAYPA 3 

Zecri 
Tedbirler. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

!arının elbirhii ve davaya 
bağlı 'ıktaki aamlmiyeti ile 
ortadan kalkacaktsr. 

Dost bir devlete karı• 

böyle kararlar almafa mec· 
bur oluıumuzun, bizi mem
nun eden bir hidise olma · 
dığını söylemeliyiz· Fakat 
v: zife ve teahhOdlertmiz bl· 
ze harba ya dım etmemeli 
emretmektedir Bundan bat• 
ka bayle tedbirler ahnm .. ı 

nın yalnız Habeı vak••••• 
ve haf yaya haaro1unnuyac• 
gına kanaatimiz verdır. Hı . 

~im için, Kamulaya. secrl 
tedbirler k1trannın kaldaral· 
muını mOmkOn oldufu ka· 
dar çabuk teklif edebilmek 
en büyük vicdan hazzı ola· 
caktlr. 

Bu milnaeebeile ln,.llz 
kamoyunun milletler cemi· 
yeti ideolojiılni delerlendir · 
mek ne kadar ehemlyetll 
ise, boyuna yeni tedbirler 
arıyarak, ve doıtça tavaa 
sutlarda bulunarak, banı 
davasını cebir ve zordan 
gayri imkanlarla halletmek· 
ten yorulmıyan Fransanın 

gayretlerini de takdirle an
mak doğru o'ur. 

IX - Teb ( + iyesir ) 
iterek çekilmek 

X - Teb (+ in) = tep· 
mek 

Em + üd + af +ağ = 
müdafağ: Kuvvet, ıhlimam 

itina menetme, sahip olma 
anlamlarının ifadesidir veya 
hut bu manaları haiz olan 
kitinin vaııfıdır. 

(5) Kamusu T11rki 
(6) Turk Dili 
(7) Bal>us 
( 8) Pekurski: Ya kul Lıi -

1 gali 

Bu fırıatla bir noktaya 
te'llas etmek iıtiyoruz: Dıı 

1 İı 'er Bakanımız T6rkiyenin 
j bölünmez ve 1parçalanmaz 

sulh prenılplne kanaatini Bu misallerde aörüldüğü 

üzere d, t, aynı kategori . 
den olup birbirlerinin yeri· 
ni tuttukları gibi; (b, p, f, 
m, v) konsonları da aynı 

kategorıd~ndirler ve birbir· 
lerinin yerini tutarlar. 

(3) iğ: Hu son ek, def söz 
unsurunun an lamını baılı 

baıına ifadeye yarar, ona 
isim teklini verir. Bir kelime 

l def+ct) ( def+ ot I, ( def+ et
mek J ıekilJerinde görüldüğü 
gibi , sadece, döğ, döv, dib , 
teb unsurlarmı na11l I< ulla· 
nıyoraak öylece kul lanırız 

O A f i 
Yalnız def ıözünün vokal 

değiımesile batka bir ıekli 
olan {defj a, [iğj ekini ko · 
y.uak kelime anlamını, bir 
ıüje veya obje ile alakalan 
dırırız; yani: 

Daf .... + iğ = daf ığ = Ja. 
1 ft; alıcı, uzaklaıtırıcı anla 
mına ge1ir. 

Not: Arapçeda (defij ke . 
limesi, [defiğJ ~eklinde "me 
n etmek, ita etmek,, r·ı ve 
"salmak, kakıvermek,, l**] 
,rnlamlarına olarak alınmıf 
tır . 

MÜOAf AA 
Kelimenin etimolojtk tekli : 

(1) (2) (3) (4) 

MÜDAFi 

Bu ikirci anlamı . sonda 

Görülüyor ki. bütün bu 
kelimelerin kıırulu§U bır ol · ı 
duğu gibi, hepsine de kök 
anlamı mevcuttur: 

küçük bir vokal değiıimi ile Not: Görüldü ki "b" "m" 
( müdafiğ) teki ınde kullan•rız kategorısindendir, yani bnn· 
Birinci kelımenin sonundaki 

1 
b· "b" i · · k · ar ırı ır nın yerme aım 

uzatma rolü yapan lğJ yeri · j olurlar Yakutçada 191 lbJ tle 
ne la) konulmaktadır . İkin- it baılıyan ıu kelime 'ere baka 
cinin (ğ) si kaldırılarak onun l . · , ım· 
vokali olan fi J yi hafifçe u -
zatmakla iktifa olunur. 

Görülüyor ki 1 müdafaa) 
ve f müdaftJ kelimeleri, Türk 
çede aynı bünyededir. Birin 
cisi panseyf, ikincisi o pan 
seye sahip olanı ifade için 
kullanılır . 

Kelime, Arapçada müda 
f aa teklinde: 

"\ 1) zor ile öle salmak, 
kakıvermek , defetmek., f l I 
1111 dayanma, sahip çıkma 
(2] anlamlarına ve müdafiğ 
şekli de: 

~ ( 1) defedki 11] ve (il) 
dayanan l ~ I ., anlamlarma 
alınmıttır . Arapçada, defiğ 
ve müdafaa sözleri bir kök 
ten farzolunmuıtur Türkçe· 
de bu kelımerin kökleri . gö· 
rüldüğu gibi, bir değildir . 

Def unsurunda: "Salmak, 
kakmak, atmak" anlamları 

lmbJ üdüğ -
dikkat. 

kavrama, 

[m-bJ üdüğleğ=dört gözle 
beklemek, kavramak, dikkat 
etmek. 

im b) ütey=çevrılmıı yer 
divar ; öyle kapatılmıı v~ ki 
litlenmit olmak ki hiç bir 
ara kalmasın. 

[ m-bl üteydeğ= etrafı çev· 
rilmit olan. 

[ m b 1 üter = tatmin etmek 
yardım etmek, yenmek. Kö 
kü 1 v.+m bl olan bu keli 
melerin hepsinde, 'müdafaa., 
kelimesindeki esad mana 
mevcuttur. 

1 Hu kelimelerle l<ökçe a 
lakalı olan "defa, ünııt , im 
dat. medet" kelimeler,tıin 
analizini yarın yazacağız. J 

f .rsat buldukça izah etmiı 
tir . Bu ıulhG korumak için 
Milletler Cemiyeti paktının 

ehemmiyeti bir defa daha 
görünmekle beraber cemiyet 
paktının çerçi-vesi içinde, 
rejyonal paktlaran hu1U1i 
d~ğeri de her had:ıede .,e 
nıden meydana çıkıyor. Bal · 

kan paktı . bunların en 
eyi örneklerindendir. Bir 
merkezi Avrupa, bir tark 
paktının da çolctanbert llerl 
sürülmekte o\dufunu bili 
yoru~. Hanılsl daha kolay 
ve çabuk ıerçekle .. btllree, 
evela ondan baılamak, da
ha güç girilnenlerln hafif_ 
leımesine yardım edecektir. 
Son vakalar, etkiden çok 
bahsolunan, timdi pek as 
münakata o'unan bir b61ıe 
paktının ehemmiyetini 161 · 
termiftir : Akdeniz misakını 

hatırlatmak lıUyoruz 

Eski dünyayı baflamıya bu 
büyük gölGn kıyı · devletle· 
ri arasında esaalı bir aGven· 
lik kurmak, Avrupada Ye 

her ta.rafta b61ıelik anlaı 
malara yardım edecektir. 

S on söz olarak, bulanık 

havaya bir ıGn eYel, barıı 
aydınlığı ve ılk6n ıelmeıi · 

nt diliyeUm. 
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BiRiNCi 8Öl0M 
Yollar . 

* * * 

Yine o bıtmez tükenmez 
•arı tozlu terıtler. 

Bazan. sık ağaçlıklar ara· 
gınıl a ve hazan en sız dağ · 

etek lerinde uzanan, bir te · 
llede nihayete ermiı gibi 
~Özül.ürken oraya varıldığı 
~aman daha bir okadar uza. 
kla.§an yollar . Anadolunun 
~u ıuız yerlerinde onlar iki 

kiti idiler .. 
Ankaralı arabacı Bekır .. 

Bir de kendisi .. 1 
Ak,am; güneı yine bir dağ 

k i ~ 1 etefine sa anacagı zamana 
kadar bu sarı toz 'u ıeritler 
de, iki yağız beygir, bu dört 
tekerleği sürüklıyecekti. 

Ankaranm taşına bak 
Gözlerimin yaıına bak 
Dütman bize esir oldu 
Şu Allahın işine bak . P ek 

tanlıyiz. 

- Senin sesin ne güzel 
mit Bekir ağa .. 

Güzeldir zahir. Ben 
dün akıam da söyledim ama 
sen dinlemedin. 

- Farkında değilim Be 
kir ağa. 

l 'iliyorum. Uyumuıtun . 

Konağa dısha iki saatlik yo. 
lumuz vardı . Seni uyandır 
mak istemedim. 

- Yol bt>ni çok hırpala 
dı . Hele o hanlar yok mu?. 
Ben bütün gün yolda kal. 
mağa raziyim. 

- Eyi anıa bızim evlat 
)ar dert anlamazlar ki. On · 
ları dinlendirmezsek sonra 

temellı yolda 
değ: I mi? 

kalırız . Öyle j lıyan iri siyah bulutlar vardı. 
Ucu göge kaynamıı gibi görü 

Çakır! . 

Çakır; söylenilen ıeyi an
lamıı olmalı ki kulaklarını 

öne arkaya oynattı. Bir iki 
defa aksırdı . Sonra, yımında 
yürüyen 
ısırdı. 

eşinin gerdanını 

nen korkunç dağlarda çam
ların üzerine inmif beyaz 
bulut yığınları vardı. 

Sarı tozlu ıeritler; timdi 
kirli kurşuni bir renk almıı-

tı. 

Arabanın perdelerini kam-
Fakat bu neıe pek az de çılıyan rüzgar ince yağmur 

vam ~tti. Arabacı Bekirin damlalarını ı çerive düıürüyor. 

sırt larında ıaklıyan kam du. Anadolunun bu kuı uç 
çın onlan tekrar, 0 bitmez maz yerlerinde akfam olmak 
tükenmez ıarı tozlu şeritlerin üzere idi. 
ucuna doğru fırlattı . Bekir; yeni bir konağa 

* *,.. 1 

yetişebilmek için beygirleri 
Güneı artık görünmiyordu.: mütemadiyen kamçılıyordu 

Gök yüzünde birbirini kova 1 - Haydi evlatlar, göreyim 

sizi, deeeee ... 

Sonra rüsılr ıibi ıslık ça· 
lan bir meıtn aeıi daha. 

(Belkb) kGrkGne sardmıı 
arabanın bir k6ıesine bO:r.G . 
lerek dağların' vahıt ı0k6tu · 
nu yırtan bu naraları Grpe · 

rerek dinliyordu. Kalbi ıö 

ğsünü delecek kadar b01lk 
bir kuvvetle çarpıyordu . E 
lini göğsüne bastırdı . Giz
lerini kapadı , biraz uyumak 
istedi Fakat uyuyamadı. . 
Korkunç haylller oou ko· 
valıyor gibi idi. 

- BlTMEDI 
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Şundan bundan: 

Sağır 
Sof yadaki sağır ve dıhiz· 

fer, mobilyeci, marangoz, 

ressam, oymacı, heykeltraı, 
kunduracı ve terzilerin bü -

yük b ir sergi açtı ar, sergi 
de çok kıymetli resimler, 
heykeller. güzel ııanatlara 
ait pek güzel e!lerler te§bır 

olunrnaktadır . 

Bilginlere imtiyazfar 
Moskovada toplanmış olan 

arsıulusal fizyoloji kongre 
sine bitmiş bilBinlerin hepsi 

Moskova tramvay ve oto
büslerine bedava binmekte 

dırler . Bunda.n baeka araba
lara ön kapıda binmek h'tk-

ları da vardır Halbuki Sav. 
yet Rusyada tramvay ve 

otobüslere ön kapıdan bin· 
mel< yasaktır. 

listikt&n al nalı 
Asfalt yollarda at nalla. 

rı artık uygun gelmediğin 

den İogıltere ve Almanyada 

güne Ya 

• ,pılan islatistilflere öre ya. 
taklı tayar.elerin şu bir se· 
nelik hizmetleri estıasında 

80ÜJ kişi bu 'utların üstün ... 
de uyurnuşlardır. 

TaMa yan fabrikası 
Bosnanın Saray .. kazasına 

yakın Sikirevlztm~ köyün 

den bir köylü tahtn 
olmak üzer,. bir yazı maki

nesi icat etmıştlr 

Bu köylü bundan Laşka 
gene baştan başa tahtadan 
olan bir saat yapmıştır ki 

hiç ıaşmadıın iılemektedir. 

ftalya Lutçiç aCllı olan bu 
köylü, sabahtan akşama ka 
dar · tar 'asında çalışan bir 

çiftçidir ve ille bakışta böy-

le icatlarla hiç bir münase. 

b eti olmaması lazım görü
nür, Fak.ııt anadan doğma 

bir mucit olan bu adıtm çok 
bf'CP.rikJidir. 

Ç manto fıçısı içinda sılah 
denıır yerine kavuçuk nal Viyana ga7.etelerne Ku · 

kul l anı mağa baılanmıştır. dıısten yaı.ı1 dığına göre, 

Şımdi köylerden şehirlere . manda hükümeti Fıfistine 
yük arabalarını çeken atla · yapı ınaktaolan silah kaçl\k· 

rın hemen ekserısi lastik çılığı hakkında bir beyan na· 

na lıdır. me neşretmiştir t u beyan 

Yataklı tayareler 
namede hükumet, bu ayın 

16 sında Yafaya 537 fıçı 

çimento getirdiğini, konıi· 
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' SAYIN ı 
Ayağın.ız~ Lastik mi _: MÜŞTERİLERİMİZE İ 
Almak lstıyorsunuz? -: ~ ı 
ÖYLE iSE H'iç Dü~üNMEDEN HEMEN ' Ucuz ugu ! 

Zara! eti Ve il 
Yeşilli Camii civarında ( Bff V fili Oô- ii 1 
w cEMiLJ ustanın dükkanına gidiniz. : Son Moda " 
«:(~ ~Ki: tFj 18 

11 

6 1 Malları ile tanıdığ~nız 
Bura~an Dünyanın en sağalam marhsı olan 1 i ~I 

ı~~,, , ••. i ,.,, '' \f ~-· ıı l ı ( T r..ıpez, Nokıa, Cizlavıt ) . ..t 

lastiklerini her yerden daha ucuza alabilirsiniz. & f anıazi Manifatura Ye Kumaş Mağazasının 1 
Rayaıılara ~ık ı· p sa~laııı ~<ısoıılar, lskarpiııll'I' & S C} l , i\ll C, } A •, 

H~rnevl kösele, deri vesair kundura malzemesi 

TOPTANV ~. BARAKNDC: 1 =:-:= 

Bir defa uğrayınız. • ~,~ TllİKOTA.J Kl~UK IWBIXK YÜNLÜLEH;,,-

Lz Memnun kalacaksınız ... : MANTOLt:KL.\B, P..\L'TOLrKL.\H, ELRI-

~ ~· 8 SELİK KCMA~l1.\IUMIZ GEL~Iİ~TİH., '-
-~••w=~~•••••• •••••o ' M 

6e A --··--• .. AaAaAa • ...... 
at • •Jl _ .. -~ •:JlR -G • :91l& _., 

•• 

,~ ~--_,.,,.,~ ____ .,, 
""kış geliyor~• 

--

İSTİFADENİZİ Amerikan bava seferleri 
sosyeteleri uzun yolculuklar 

ı&çln Arnerikada bir yıldan 

beridir ylltaklı ta yareler kul 

ri ~~es§:_:_ .ıns~ı 
'"' ımı Balıknsr··de ~I mentolarm, §imdilık adı giz· I"' C" ı, 

lı tutulan bir Belçika firma •• •• •• •• ·~ fMJ 1 

::ç.,~·:.:1·~i~:,. ~:~~,:~:~:~ ıı O U S U N U N U l ! .. U , Çepniler ' !anmakta ve bun;ara göste· 
rilen rağbet günden kaydediliyc.. H - U r ı ı 

•• e J\ A •• ı 
•: lstanbul ve lzmir'.depoların-r: 
U dahi fiatlarla, :J ı 

• • • • 1 

~ Her neyi Cam, Ayna, kontr.e.pfak, ı• 
kornej, lstor, kaplama almak .istiye- i ı 

ti nler her· halde: ıı 
1 

•• N 75 Kurus, ! 1
• Y ·11· d C H'I . . '' 

Eski-Tenjs 
----

Radyo 
y~ri Y8hyhol sahası olacak. Ma~inelerinin gümrük işi 

idman bö gesi kurulunca 

dmancılar :mahfelinin bah dyo makinelerinin gümrük 

çeıindeki tenis yerinin valey· resminden muaf olarak idhal 

ol sahaıına çevnlmeıi ka edileceğine dair olan ha · 

rarfaıtuılnuıtır. herler ~sılsızdır. • 

Y.azan: i. Hf'ıKKI f'ıKfl} . 
lıı ·l r.l"t~ t li i k -~~seri 11 i 

Ot• ı· k c ',k lll))(t l J(II ı· 

lı eşı ı cıvarın a amci ı nıının :: ıcıı . _ . 'W 

-~ . rı dükUnına uğramalıdır. ' -ıııu .Kitapçılarda Arayınız 1 i !! .... _________ ., _______ .... !! !C'!ll'!:"=l~!:.'=1 ~ 615"2.~ 

, 
-.z Her Tecimenin (n Büyü~ Dıleği: 
ı 1 

Satış Sürümünü Arttumaktu. 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\

1e Rıı llt•kl;lıııliaı·ıııızı 
( TÜRKDLİ) 11(' \ ' t•ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 
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Mahtemesinden: mi Halkevi Bakıevi . . lı 
Gönenin Köteyli köyün m Halkeviınizin Sosyal yardım lcomitesl tarafından eski Uray Di!lpameri yapı 1 I 

den Halil oğlu İbrahim l<ızı l sında açılan bakıevinde aşağıda yanlı günlerde doktor arka fa~larımız fakir ı~I 
Fatma tarafından aleyhine ~ halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimlze baş vurmalarını dilt-r ' z. ~ 

aç•lan bcıanma davasının imi H A S T A L 1 K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D 1 ~ 
cari muhakemesinde mahalli llJlll .
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ikameti meçhul l•aldığı an ru İç hasta l ıkl.ırı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkenl 
..dl la~ı 1an aynl köyden imam Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay Dr: Ihsan Oskay 

. I~ " lbrahim oğlu Ahmedin mu ;ul mı 

hakemenin muallak bulun ımı Kuluk hastalıkları Salı " ., 15 16 " ., Dahi nıı 
duğu 19 l l 935 salı günü KJJ Cerrahi hastalıkları ,, ,, ., 15-J 6 ., ,, Sadi Ôzatay :ı, 
ııaat 14 de Gönen asliye MJ ~ 

hukuk mahkemesmde hazır Mil 15_
16 

Se•lı· <ığlu ,~ı, 
IMJ Kulak, boğaz. burun H. Çarşamba .. ,, " Kamıl a ~ 

bulunması lüzumu ılanen 1 MJ Çocuk hastalıkları. " ., 16 17 ,, ., Memduh ı~I 
teblığ olunur r I"' ı~ı 

ımı nl 
!ifil Deri hastalıkları Perşembe .. ,, 15-16 ,, .. Mehmet Alı "I 

K .. ~. 1 ımı Doğum ve kadın H " .. 16-17 " ,, Halit Üze! l 

Ahmcla~!. mu m~hüıümü I~ iç hasta'.~lan Cuma " " 15-1~ " " Raif Demi.alp 111 
kaybettim. Yenisini alacağım- , mi Ce,.•hi hastal,kla" " • " 16-17 • • Ali Roza Tezel ı~ı 
dan hükmü olmadığı i

1

an ı ı H Ik · B k J w 1 
1 

1 a evı at an ıgı I 
olunur 1 

., Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ._ 1
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