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Hükômetimiz, Milletler Cemiyeti· D7lbos,PerağdaParlak 
. H S . . 1. . H l d ~ ır urette Karşdand1. 

nın atay eçımı çın azır a ıgı Fransız hariciye nazırı ~ugünÇe~oslmkyadevlatadım-
T alimatn3meyi Protesto Etti. Perağ, 16!~~~-~ gö~~~~~ler~.8 !~0~~.~~t~~. bildirmek 

Fransız Askeri Heyeti Anka raya Geldi. Erkanıharbıyeler Ara
sında Hatay işine Dair Türki:>•emFransaArasında AktedilenMu-

"' 
ahedenin Uçüncü Maddesinin MüzakeresineBugiln Başlanacak. 

Ankt.ra, 16 ( A.A. ) -
Anadolu Ajan11nın haber al
dılına göre Hataya Millet 
ler Cemiyeti tarafından gön
derilen komılyonun seçim 
için hazırladığı talimatna 
menin Franıa ile dairni le · 
maa ve müıaviti halinde bu 
lunarak bazırlanmıı olması 
na mukabil aynı derecede 
alakadar ikinci devlet olan 
Türkiyeye gayri reımi ve 
malflmat huıulü zımnında 
dabi btldlrilmeılnt hiçbir 
veçhlle kabili.tecviz görmlyen 
hOkiimetimiz, umumi Mil- j 

Yunan 

letler Cemlyetı katipliğine 
takip edilen bu usule karıı 
protesto etmit ve talimat 
name üzerinde kati ku 
yudu ihtirazlye ıerddedtl 

dliinl bildiren bir telı · 
rafname gönderilmtıttr. 

Ankara, 16 (A A ~ - Mıl. 

!etler Cemiyeti konseyinin 
Hataya müteallik ola re k it
tihaz etmit olduğu kararlar 
icabatından olarak Türkiye 
ile rranıa anımda münakit 
muahedeoin üçüncü madd., 
ııt l e büyük erkAnıharblye

ler arasında derplf edilmiı 

-

olan temasda bulunmak üze · 
re Suriyedeki Franaız kıta
ları umum kumandanı Ge · 
neral Huntzlngrln baıkao 

hğındaki Fran11z askeri he· 
yeti bu ıabah Ankaraya gel' 
mit ve meraıımle karıılan · 

mıttır . 

Müzakerelere yarın (bu· 
gün) baılanacaktır. 

Paris, 16 (Radyo) - İyi 
malumat almakta olan me 

hafif Suriye ve Franaa bat· 
vekilleri araaında teati edı · 

len noktai nazarlara göre 
Suriye meclial, yeni ıene 

Atatürk 
E~onomi haf tası münası 
betile ulusa teşekikür

lerini bil~irdilar. 
Ankara, 16 (A.A) - Rl· 

yueticumhur umumi ki 
tipltğtnden: 

Krah Lon~rı dönüşün~e Bel- Yeni ~arp gemileri yapacak 

bütcesinio müzakereıint 

müteakip Hatay hakkındaki 
kararını tasdik edecektir. 
Ekalliyetler ha kkında da 
bir kararname neıroluna -
caktır Ekalliyetlerin hare · 
ket ıerbeıttıl kabul eclıİ.:· 

cektir. 

Sekizinci arttırma ve 
:verlı malı hafta11 müna 
ıebettle yurdun her tara 
fandan Atatürke vatan~ 

daılarm samimi duygu· 
farını ve ekonomi ı.lanın 
daki uyanıklık ve ilerle· 
me ıeverliğJni gösteren 
blr~ok telgraflar gelmek
tedir. Bundan çolr. müte 
ha11ls olan Atatürk, teıek 
kürlerinin Anadolu Ajansı 

11ıda da uğrırıcak. 
AUna, 16 (Radyo) - Lon· 

dradan dönmek üzere bulu 
nan Yunan Kralı lkincl Jorjt 
Belıraddan geçerken 48 sa 
a.t kalacak ve Kral naibi 
Prenı Polun misefiri olacak · 
hr. 

Kral, cumartesi günü bu 
rada bulunacak, fevkalade 
tezahiiratla karıılanacaktır. 

ltalya 
Nazırlar meclisi bütçeyi 

tıs~i~ etti 
Roma, 16 (AA} - İtal . 

ya nazırlar meclisi bugün 
Vincale sarayında toplanmıı 
ve 938 bütçesini kabul ey · 
lemtıtir. 

Kabine ıubatan 19 unda 
tekrar toplanacaktır 

Berlfn, 16 CRRdyo) - Al-
man denfz mecmua11na gô. 
re. Almaya. gelecek sene 
370 bin 980 ton hacmınde Suriyedeki yeni idare, 

kapitülisyonların ilgaaından 

sonra Mııırdakı ttıkilat ve 
idarenin aynı ola caktır. 

vasıtasile iletılrneııni emir 
buyurmuılardır. 

harp gemileri yapacaktır. 

1938 ~eoesi deniz tnıaatı 

ıki sene avvelklnden çok faz-
1 

tadır. _ _ ._ .... _ _ ı =s=o====vy==-===e=-==R=usyada inti-
Macar habat Ne icele ~ di .• 1 

1 

Har~iye nazın Romada mı· 1 intiha~a yüz mılyon kişlTştirak elti. Büyüt Sovyel 
nevralarda bulundu. 1 meclisine seçilen 1143 saylardan 184 dü ~adındır. 

1 Roma, 16 ( Radyo ) Moskova, 16 (A A.) ln --=====-===== 
Macaristan harbiye nazırı 1 ra k tıhabat neUceıi: 
General Roder, buııün Sao 
tamarttelade yapılan aıkeri İntihap edil~n l 143 me 
manevraları takip cylemtı bustan 855 i komünist olup 1 

tir. 288 i hiç btr fırkaya men· 

Hariciye nazıra Kont Ct
ano G eneral Roder tereflne 
bir z iya fet vermfttir . 

Eski başvekili f ilistin işi 
etraf m~a görüşmelerde 

bulunuyor. 

Lehistan a 
dınfar AsKe 

sup değ ildir 184 Kadın me 

bus va rdır . Tegcil edılen 

müntehiplerin P- dedi 99 mil· 

yon 6 40 bin, rey verenler in 

adedi 90 mi )' On 320 bin

dir. Yeni niabet yüzde 96,5 
tir 

Moskova, 16 (A.A) 

Sovyetler Birliği büvük Sov 

yet meclııi seçimler.i hakkın 

daki muvakkat malumata 

göre Moskovada müntehip 

ler yüzde 99,813 nlsbetinde 

reylerini kullanmıılardar . 

Şam, 16 (Radyo) Irak 
eskı Ba şvekili Nuri Paıa 

tayare tle Bağda ttan Şama 
gelmiştir, buradan Kudüae 
ve oradan da 1. ondraya gi 
decektir . 

Hazulanan tan un layi~asma göre J 9 yaşm~an 45 yaşı
na kadar o'an ta~ınlar ~er türlü hizmette çahşacaklar. 

Varıova, 16 (Radyo) -
llükumet tarafından hazır 
lanan bir kanun laylhasına 
IÖre bu ıene 19 ynıından 
45 yaıına kadar bütün ka· 
dınlar yardımcı asker ola 
tak vazife göreceklerdir. Bu 
•uretle askeri talim görecek 
kadınlar bir harp zuhurun · 
da geri hizmetlerinde, nak 
lıy~ iılerinde ve hav& hü· 
cuınlarına karşı müdaf aRdn 
Çalııacaklardır . 

Varıova, l6 ( A.A . ) -

Hükümet tarafından parla· 
mentoya verılen bir "orıun 

layihasına göre ka dınlar J 9 
yaıından 45 yaşına kadar 
yardımcı aakerlıl, hizmetini 
yapabi lt: cek l erdır . Devleti 
t~hdit eden bir tehlike ha 
ltndll veya harp zamanında 
bu suretle ta lım ve terbiye 
görmüı olan kadınlar irtibat 
bava hücumlarına kat'fl mü 
dafaa sıhh i ye, nakliyat ve 1 

bütün tılerde kullamla bı
leceklerdır. 

Stalin, Molotof buradan 

seçılmiılerdir 

Leningratteki niabet de 
aynıdır . Kalenin, Utvlnof da 

oradan aeçilmitlerdir. 

Voroı ı lof Misnkden inti· 

hıtp olunmuıtur. 

Bütün müntehipler müı 

terek blokun namzetlerine 

rey vermiılerdtr. 

Nuri Paıanın Fıliıt!n 
meselesi hakkında İngiltere 
hükiımetile müzakerelerde 
bulunacağı zannediliyor. 

Eden 
Rıbentrop 
Konuşması 

Londra, 16 (Radyo) 
Almanyanın Londra ıeflri 

Yon Ribentrop, bugün in· 
giltere hariciye nazırı B. 
Edenle konuşmuıtur. Yon 
Hıbentrop, Noel yortularını 
geçirmek üzere gelecek haf. 
ta Berhne gidecektir. 

hariciye nazırı dün Perağa için Çekoılovakyaya geldı-

gelmiıtir. ğlni ıöylemiıtır. 

Perağ, J 6 (Radyo) - Fran. B. Delboıu hamil olan 
aa· barlciye nazırı B. Delboı tren, aaat 16,22 de Perajın 
Çek«!alovakya topraklarına Vtlıon iıtaayoouna varmııtır. 
girdiği dakikadan Perağa İstasyonda Çekoılovakya 
ayak baatığı ana kadar gö Hariciye Nazırı B. Kamil 
rülmemtı derecede ıamlmi Krofta tle Perağ beledt1e re · 
ve coıkun tezahüratla kar llt ve devlet ricalinin mO· 

ıılanmııtır. 

Bratiılav iıtaıyoaunda Be 
lediye reiıi ve binlerce halk 

B. Delbosu karıılamııtır. Be 
lediye relıl bir ıöylev vere· 
rek Franıa hariciye nazırı· 

na ( Hoı geldiniz! ) demit, 
Çekoafovak kızları, milli el 
btselerile B. Delboıa çiçek 
buketleri vermtıttr. 

B. Delboa, mukabil bir 
nutuk irad etmlt ve Funıa
nın selam ve muhabbetleri 

Pariste 
Yeni bir sili~ deposu mey 

dana çıkanldı. 
Parla, 16 (Radyo) - lb· 

tıli.l teıebbQıü etrafındaki 

tahkikata devam ediliyor. 
Zabıta bugün bir ıllih de
posu bulmuıtur. İhtilal çı · 
karmak lıtiyeoler bu dtpo
ya altı mitralyöz, 90 tüfek 
ve otuz aandık cephane ye· 
rleıtirmiılerdi. 

Depoda ayrıcll el bomba
ları ve pek çok mermi bu · 
lunmuıtur. 

Deponun üstündeki evde 
oturduğu anlaıılan eski tay· 
yare zabitanından Jano kay· 
bolmuıtur. 

Zabıta, bugün de iki kiti 
yakalamııtır. 

Kısaca: 

him bir kıım1 Franıa Harl· 
ciye Nazırını karıılamıılar· 
dır. İıtaıyon Çek · Franaız 
bayraklarile baıtanbaıa do. 
nanmııtı, lıtaıyonun biiyük 
aalonunda takdim meraılml 
yapıldıktan ıonra 8. Delboı 
ıelam reımlnl ifa eden Çek 
askerinin ve Sokol teıkllltı
na menıup binlerce gencin 
araııodao geçerek Franuz 
ıeflrlle birlUde Franıa ıef a
rethaneılne gltmlıtfr . 

B. Delboıu lıtlkbal için 
lıtaayona lklyüz bin kiti 

' gelmlttlr. 

Peraj, 16 (Radyo) - Fran
sa Hariciye Nazırı B. Del
boı , yarın ıaat 13 te Çe· 
koılovakya cumhurrelılnl 
ziyaret edecek, ıaat 16 da 
Çekoılovakya Hariciye Na· 
zırını f ranıa ıef arethaneıln
de kabul edecek ve bir ıa· 
at ıonra da Baıvektl Milin 
Hodza ile konuımalara baı· 
lıyacaktır. 

B. Krofta, gece ıaat 18 
de 8. Delboı ıereflne bir 
ziyafet verecektir. 

Perağ, t6:(Radyo) - Fran· 
aa hariciye nazırı B. Delboı 
yarın aabab ıaat ) O da ya· 
pılacak törenlerde hazır 

bulunacaktır. 

Bu törende, Baıvekfl Mi
lin Hodza ile hariciye na · 
zırı B. Kamıl :Krofta ıöy

levler vereceklerdir. B. Del· 
bos da mühim bir nutuk 
irad edecektir. 

ASIL TEHLİKE 
Uzakıark hi.diıeleri nazik bir aafhada bulunuyor. 
Naoktnin ifgalt sıraeında Japon tayareleri, · bilerek 

veya bilmtyerek. Yaoghe nehri üzerinde Panay harp ge· 
misini bombalıyarak batırdılar . 

Japonyanın lnglltereye"' tarzlye vermlt olduğu bildiril
m ekle beraber hi.dite heniiz vahametini lcaybetmiı deiil· 
dir. 

Amerika cumhurrelıl; doğrudan doiruya Japon im· 
paratoruna teeıüflerlnl bildirdi. 

Diğer taraftan keza lnglltere ile Almanyanın da Ja. 
ponyaya birer protesto gönderdlkle.ri anlatılıyor . 

Harbi süratle bitlrmeğe çalııan Japonya, bütün dikkat 
ve dütüncesini bir noktaya tevcih ettiği ıırada önüne 
yağan bu protestolar önüode de acaba pervaıızca hareket 
ed ebilecek mi? Yoksa gafil avlanmamak İçin eaklıtnden 
daha büyük bir dikkatle etrafını mı kollıyacak? 

Nankin düıtü. Fakat onunla birlikte Japonya da yeni 
bir derdin içine düımüıe benziyor. 

Kısacası: 

1 - Japonya Nanklnl eline 
meselesini halletmft değildir. 

2 Uzakıark meaelealndeki 
tün çıplakhğile .. meydana çıkıyor. 

ıeçlrmiı olmakla Çın 

vahamet a11I timdi bü. 

«Fa - La» 
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1 .. SEHİR HABERLERİ 1 .; 

•'ii· .. 

"Ôiretmen,, 

Beni Ayvallk ve Cwarı Hakkında 1'a · 
rihi Tetkikler Yapmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA VULDURA Armağan . 

Memurlara Anket Ka- ı Kızı layın 60 ıncı Ylldö-
ğıtlan Tevzi Edildi.. nümünü Kutlulama .. Mos~ınisyı yıni Junda 

(llibey nahiyesi) 
Bug6n (Junda = Allbe1) 

denilen kaaaba (1) A1vah
im karıısanda limanın ce • 
nubl garbtıtncle kltn ve el · 
Yardaki ıalr adaların en bü· 
yQll olup yine aynı isimle 
1adolunan bir adanan aahl · 
ltnde müe11eadlr . (2) müver
rih Jorj S&kkariyi dtnliyelim: 

yet k11mı dahi kayıkcılık 

ve balıkçılıkla tıUgal edi · 
yorlardı. 

Evvelce bu kasabanın ılmi 
ve lktlaadi terakkıyatı ıa yanı 
kaydü tezkirdır. Mükemmel 
ve muhteıem olarak 5 ki 
ltıe bu kaıabayı t~zyin edi
yor.Bunlar da (Takıdyarhon). 
(Panaylyan). ( Ayi ~ atiri yada), 
(Aydimitri), {Aypımdoli) na· 
mlarandaki kiliselerdir. 

fişler 31 ilkkinun gônônekaiiar doldurulacak re istatistik'. Baz ıriığ ı n daha serbestçe Öİİbilmesi için kutlulama günü 
umum müdürlüğüne gönderilecektir. 1 aym 2 5 ne bnıkdd1. 

Baıvekalet istatistik um um mlyecek memuriyetlerine de 

müdürlüğü tarafından tert ip tesir etmiyecektir. 

Kızılay Kurumunun 60 yanında kutlulanacağını yaz· 

ıncı yıldönümünün bu ayan mııtı k . 

edi len, memurlara ait anket Ftıler 31 ilkki.nun günü 
doldurıılmuı ol acaktır . 

25 inci günü yurdun her Dün K ızıla y genel merke 

"Juiıdanın tarihi lıkaoı 

Ayvalıjın tarihi fıkinındaa 

daha mukaddem olmak üz · 
ere biliniyor. Hatta bu ad· 
anın mtlldı İaadan on uır 
ı~nra; iıki.o edildi il deni · 
il yor 
Kaıabada Türklerin lı · 

Ullları zamanında cüzi 
milltardaki Türkler tedrl-
el bir ıurette adayı terk 
e1lemtıler ve bu suretle 
19 uncu aarın bida yellerin . 
de ada ahaltıf Yunanlılar 

dan mürekkep kalmııtır. ,,(3) 
Mlverrlh ıözlerlne devam 

ediyor: 

fftleri bütün memurlara tev 

zi edilmittir Evvelce de yaz 
dığımız gibi sorulara memur· 

lar doğru olarak cevap ve 
recek l ıdır. Anke t ceva pları 

herhangi bir ıekilde hiçbir 
kimseye 

mahrem 

göıtertl mi yer ek 

tutulacağı gibi; 
memurların ıicl llerine geç· 

Elde edilecek istatistik 
malumatın ehemmiyeti nok 
tasından sorulara verilecek 
cevapların doğru olma11 la 
zımdır. 

Aksi şe"ilde harek~t eden 
ler hakkmda iatatiatik ka 
oununa göre takibat yapıla· 
caktır . 

Ahiren dahi ka saba hari· 
cl11de ve mezarlık derunun 
da (Aynikola) namında uf 
ak ve zarif bir kilise inıa 

edilmitti 1839 Tarihinde 
burada (Takıiyarhon) kilisesi 
avluıunda birinci ilk mek
tep inıa ve 1865 tarihinde 

dahi orta mektep tesis oıu- Caminin ,Doğumevi 
nmuıtu. 

1880 Tarihinde ise ayna Halısını Eksiltmesine 
kilise avlusunda muntazam 
mektep binaları ve bunlarıo Rehin Vermiş Talip çıkmadı 
ittiıalınde bir despothane Şeyhliitfullah can.tinden Vıli.)• et daimı e ncümeni 
ile belediye dairesi ve bil· bir halı seccadenin çalındı dün belli toplantısın\ yepa· 
ahara dahi ana mektebi lnıa ğına yazmııtık . rak vilayet Jıleri üzerinde 
edllmiıli. Yapılan tahkikat neti· görütmüıtür. Toplantıda Do 

Bu mekteplerde tahıil gö cesinde halının Edre· ğumevi ve ebe mektebi ola-
t 1 b · d dl lt - rak yeniden yapılacak olım ren a e enın a e a ı yu - mitli Osman tara · 

d b ve ihaleye çıkarılan binanın 
zü tecavüz e lyor ve un- fından çalındığı ve Eğe ma· 
ı d il 1 d ekııltmeıine talip çıkmadı 
arı ye i mua ime ört halleslnde oturan Ta•kahve 

ır ğından 15 gün müddetle 
muallime tedris eyliyordu. müsteciri Cavide üç lira mu• 
Bu mekteplerin ıenevi ma kabilinde rehin olarak bırak 

tekrar münakasaya konmuı-
tur. 

sarıfı 500 altın ltraya ba · tığı anlaıılm11tır. Kepıütte Simav çayı üze-
lii oluyordu. Hah kahveciden alınmıf, r indeki Simav ve Kille köp -

Bu para mahalli vergisinden suçlu da yakalanmııtır. rülerinin ahıap olarak tnıasına 
650 lira ve manaahrla r vari 1-------...... -~---1 ve tamirine de talip çıkma · 
datanda 120 lira ile izdivaç ve emlakin kıymeti 6000 dağından emaneten yapılma· 
lar. cihazlar kıymetınln yü allan lıra tahmin olunuyor sına karar vertlmt9Ur. 

zde birinden ve tedrisat ücu Bu devrede Junda adaıı· 
ratlle lanelerden vesaireden nın ı ktisadi faaliye ti de pek 
tedarik ve tahıil olunuyor· vasi ve büyüktü 

Junda adaıı abaliılnln du. 

__ ,....,........, __ 
Ziraat 
Memurlarının 

Adı değişti 
Ziraat V ekaletinden vila

yete gelen bir tamimde 
umumi mu"·azeneye dahil 
bulunan timdiye kadar zira 
at memuru adı ile anı lan 

memurlara ziraat n.ual ifmi 
ünvanı verıldiği bı ldırilmit · 

Ur. 

Husuıi idarelere bağlı zi· 
raat memurları da meclisi 
umuminin içtimafanda n son 
ra bu ünvanı al acaklardır. 

Avrupamn bazı memleket · 
lerlnde bu gibi memurlara 
da esasa n ziraat muallimi 
denihnektedir Ziraat mu · 
allimlerinin maaıları da yü 
kıeltilecek tir. 

Partr vilayet idare ~ayeti 
toplandı 

C H Parti si vilayet ida · 
re heyeti dün ilyön kurul 
baıkanı B. Ethem Aykutun 
riyasetinde toplanarak parti 
itleri üzerinde görüımelerde 

bulunmuıtur. 

zinden ıehrimiz ıubesine tel · 

grafla , hazırlıkların daha 

serbest ve müaaıt olma11nın 

temin ı için bu kutlulamanın 

bu ayın 25 inci 

gününe bırakıldığı 

mittir . 

cumarteai 

blldiril -

Bu tıle ali.kadar olma" 

üzere ayrı l an tertip heyeti; 

önümüzdeki pazartesi günü 
akıamı aaat 20 de merkez 

binasanda bir toplantı yapa· 
rak proiramı teabit edecek

tir. Yıldöniimünün canla geç· 

meıi için gereken tedbirler 
alının&ktadır. 

Neşriyat: 

Yeni Adım 
Bu, h1t.ftalık fikir gazete· 

sinin 207 ncl ıa ym çıktı . 
Kapaiı Hatay hartıutle 

süslü olan mecmuada dekor· 
ıuz tiyatro olur mu? Neyzerı 

' Tevfik, bahtiı nedir? Kimler 
bahıisi vermeğe meraklıdır?, 
Lord Rulherford Ofnelıoo; 

ilkokul proğramlarının teD· 
kidi ifade pedegojiıi, bizde 

•Ada idareten Buraa vtli· 
1etlae mllbak idi. Bu vazl · 
yet 1864 tarihine kadar im· 
tidat etmlttlr. Btlahara ada 
Midilli vlliJeUae raptedil. 
~Ur. Bu kaaabanın mu · 
kadderatı kata bulunduiu 
mevki noktainazar andan 
A:rvalık memleketinin mu . 
bdderatlle alakadar ve me 
rbut bulunuyordu. Bin•en · 
aleyh bu kaHba, 3 hazl · 
ra• 1821 tarihinde Ayvalık 
ıehrlle beraber tahrip edil · 
mitti. O zaman 4500 nii· 
:fuıa balli olmuı olan bu 
kaaaba abaliıi Yunan kayı 
klarlle adalara kaçmıılardı. 

Ekınlıi Bizanslıla r dan ka· 
lmıı Junda manastırları ber 
vechi zir kaydolunuı: 

bu ada ile beraber civarda 
ki aalr adalarda ve karııki 
Ayvalık mıntıkaaında muta 

Biri 16, diğeri 
14 dünde olan 
iki aşık 

kütüphaneler ne halde? 

Çarşıdaki asmalar kesildi Kazanılmıı karekterler ve· 
Sokak ve cadde ortalarıo- rAsetle geçmezler, tansiyon, 

da bulunan asmalarao etrafa akıl haıtalık l arı ve hayatıoı 1825 Tarihinden itibaren 
lıe bu ahali tekrar maakatı 
relılertne avdete baılamıılar 
ve 1832 tarihinde dönen · 
ler de Oımanla biikiımetinden 
emlak ve arazilerini 40,000 
kuruıa mubayaa etmiıler 
dl !? .. 

1 - (Lekapaniya ) Ma 
na"hrı . 

sarrıf oldukları emlak ebe· 
mmiyetli bir miktarda mu· 
hteltf mahsulat husule getl · 
r iyordu t.zcümle bu emlak· 
tan senevi 700,000 okka 
zeytinyağı ve 10.000 okka 
zehalr 350,000 okka ıa· 

rap istihsal olunuyordu. Bu 

Kepsüdün Servet köyün· 
den Mustafa kızı 14 yaıla. 

rmdaki Selverl aynı köy · 
den Hasan oğlu 16 yaıların· 
daki Kazim aldatarak ka· 
çırmııtır. 

dal budak aalarak seyrüıe adlı yazılar bulunmaktadır· 
fere engel olduğunu nazarıltl-

1 

Tavsiye ederiz. Bu manastır Ayvalık li · 
manı methalenln kenarında 
kiindir . 

2 - <Taluiyarh) manaa 
tarı . 

Bu manastır adanın orta ndan maada ıabun sanatı 
Ondan ıonra; memleket yerinde ve keıif btr Çftm!r dahi adada büyük te rakkilere 

•ltemadlyea leve11ü etmefe ilD yambaıında kiindir . mazhar o\muıtu. 
baılamıı. evelce bu kaaaba 3 - (Aydimitri) manaa Senevi S'.J0.000 0 k k a 

nan 1500 haneai 150 dü tın. ıabun huıule geliyordu. Birde 
kkin ve maiazaaı ve kif. Bu manaatır Patriçe me· b h 1 a tapot ve ıünger isti sa i. 
feıl Yunanlı olmak üzere vkinln ılmal sahlliodedfr. tı dahı ıayanı ehemmiyet 
8000 nüfuıdan fazla aha- 4 · - Patriçe körfezi da · bir derecede idi. Adada 400 
llıl vardı. Ahaliden blrçolu bilinde kain (Ayyorgi) ma adet balıkçı kayığı ve sün 
ıerek civar adalarda ve ge· naatın . ger saydına mahıus on ad -
rek kuııkl Ayvalık mıntı- 5 Ayvalık limanına et makineli kayık vardı. 

lktıi de tutulmuıtur. -
Kardeşini taşla, sopa ile 

döimüş 
Dinkçiler msballesinden 

Mehaoet oğlu kahveci Hulu· 
si kardeıt Talatı , beı gün 
ıonra tekrar muayenesini 
icabettirecek derecede tatla 
ve sopa ile döğdüğü anlaı ı l · 
mııtır . 

Suçlu hakkıada adli takı 
bata baılanmııtır. 

ICaıında emllk ve arazi ıa ıirerken bofazın sai tara· Sen e vi seksenden dokıan 
bipleri qlduıu ,ıbı ekıerl· fmda ka•n bir adacık üze- hın okkaya kadar ahtapot Hal~eıi Baş~anhğından: 

I rinde (Ayyanı) namındaki (l) Bu adaya; stlkldl avlanıyor ve 3000 altun IJalkevleri ku rslar ıubeıi 
manutır (4) 

muharebtsinde bu civarda ltrahli süngerler i stihıa l e-di hırafandan bayla r için Ali 

bara a lan belediye bunları 1 
dünden itibaren köklemeğe j 
baılamııtar. 

Gönenin elektrik işleri 
Nafia Vekaletince lastik 

edilen Gönen elektrik pro 
jest iti üzerinde alakadar 
olmak üzere ıehrimize ge· 
len Gönen belediye reisi 8 . 
Hakkı Akçalı avdet etmiıtir 

Şehrimizde 
Ekonomi 
Haftası •. 

Bunlardan maada; .. Do 
ilk kurıunu patlatan sayın lt yordu . Şuuri ve ha vanlar iç:n Mıt - Ulusal arttırma ve ekono 

lap,. bojazıoa girerken ıag 
bayındırlık bakammız bay Fakat bu kayıklardan ma· hatpafa okullarındfl az bi mi haftası münasebetile bu 

tarafa teaadüf eden "Profl· Alinin lımi verilerek (Ali· a da Junda ahalisinin t icari len ve hiç bilmiyenler içın giin 6 Eylül ilkokulu tal.-be· 
ti llyan,, ile Patriça mev· bey) denilmlıtlr. münakalat için ufak ve bij · lürkçe okuma yazma kurs si tarafından Halkevinde ço· 

(2) Müvtrrih ( Jorj Sak . kiinde (Ay Apustol) namın yük ayrıca 150 kadar ka ları açılrıcak ve derslere cuk velilerine aaat l 9,30 da 
dakl manaıtırlar vana da kar./) yıkle. rı vardı Ve bütün bu ti· 20 · 12 937 tarihinde baı · müsamere verilecektır 
elhaletü hazıhi ha rap bir va-(J) Mahut fermanla v~ cari kayıklarla dijer balık lanacaktır. Nf'catibe y öğretmen okulu 

civardaki küçük adalarda zly.ettedlrler. Bura)·a kadar çı kayıkları Junda adaaındıı 16 Yatından aıağı oln ı da kendi sıltonunda yarın 
bulunan Yunan çapulcuları ı zikrolunan umum Junda Kazdağından getirilen kereı · yanların ve bu kurslara Je· akıam için bır müsamere 
Türklerin bu odadan tul. 1 adası .manastırlarının tahtı te ile imal olunuyordu vam etmek lstıyen l erin yu hazır l auıııtır . 
rlcen azalmalarına şüphe- tuarrufunda bulunan emva l Balwkçıhk ve kayıkçılıkla karadaki okulların ba~öğret· Okulun jimnastik salonun 

siz ki; çok teılr yapmııtır. (4) Bu manastır haraptır. meıgul olanların miktarı menlerine müracaat e derek da hazırlanan yerli manar 

Hukuk Gazetesi 
Üç seneden beri Türkçe 

ve Fransızca olarak neıre 

diimekte olan (Hukuk Ga· 
zetesi)nin ikinci cildinin 2S 
ve 26 numaralı nOıhalar• 

bir arada ve zengin bit 
münderlcatla inttıar !!trnıı · 

tir 
6u nüshada Üniversite 

Ordinaryüs profesörlerindefl 
Erzurum say lavı Saım Ali 
Dilemerenln Hunsanlık •e 
Adli tıbba , eıki Adliye 8• · 
!.:.ana profeıör Mahmut E••d 
Bozkurtun Kanunu Medeoi• 
mize, profesör Muıtafa Reıit 
Bel~eıa yan Is Ylçre F eder•1 

mahkemesi kararlar1na, prO' 

fesör Hasan Tahsin Ayninl" 
İımuka velesme, Cevat Halı 
kı Ô.zbe yin Mali Kanuni•'' 
alt yazılar1. kritlklerile, pr0 ' 

feıö r Hirıin. Şurayı De•ıe& 
azasından Cudi Ôza lan tf 
sair maruf ve kıymetli se 

1 
va tın makaleleri. etüdle' 
va rdır. Tatbıkat k11mıod' 
dıt mühim kararlat ve iC11 

hadlar topla.nmııtır Ta•tlf' Bu adanın hakiki sakinle· Bu adacığa Ayuallkla Ta 1400 nüfusa baliğ idi kayıtlarını yaptırmaları fi. ve mahsuiler ıergisi de yarın 
rl yi.ıe Türklerdi . (K Özer) vıık adası da diyorlar SONU VAR zımdır. umuma açılacaktır . ederiz _../ 
-====r:===========---========================================~===========================================================================~~ 

Yurddaş!.Yeni İç imai Ahlak Yerli Mahnı Kullanmağı Emı ediyor. 
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.......................... 
• • ! Tasarruf Haftası : • • 
: Vazı Müsabakası i 
~ ............. . ........• : 
No: UI 

Ulusal Eğemen 
lik- Ulusal 
Ekonomi 

Türk devrimine ve onun 
aziz baıına dalma inanıyo · 

ruz. Bu inanıı; her ıeyi 

yapmak gücünün bizde mev
cudtyehnin vardığı tatlı he
yacaoı duyuruyor . . 

Bizler k• asarlık devrimleri 
kısa süren yıllara ııadırdık . 
Karanlık eüolerin kararan 
matemini iman ve irademi 
zin yankı {akis)larında boğ 
duk. 

Ve bugün Cumhuriyet 
Türkiyeıinin saymz baıarı 
larını kııkanarak seviyor. ha 
set çekerek binimsiyoruz .. 

Türk devrimi radikaldir. 
Onda ihmal edilen h içbir 
yön yoktur. Bugünkü mes-
ut Türkiye bu radikal dev· 
rlmin nefis bir eseridir . 

Dün kudreti , mevcudiyeti 
bahasına ulusal eğemenli-
flnden ekonomik serbesti . 
Yetini . gümrük iıtıklilinl 
vermiı olan Türkiye 'bugün 
kendi öz topraklarında ge 
nıı ve ıuıflam bir endüstürl 
kurmaktadır 

Bugünkü devrim Türkiye 
sinin bahtiyar uhiplerl biz · 
lı>r bilme-k zorundayız ki, 
ulusal egemenlik ancak ulu 
sal ekonomi ve tasarruf fik· 
tinin tam bir inamıla u lu 
sal bir karekter hillfni al 
rnasıle kabildir. Ru ulusal 
karakter bir heyecan lıidir . 
Ve bu heyecanın benliği -
rnizden taıtığını görmf!kle 
sevinçliyiz. 

Ôz malımızı kendi varlı 
f11nızdan olduğu için ıeve 
ceğiz Bir ulus fertlerinin 
kendi öz mftlını sevmesi 
kendi vatanını, kendi ulusunu 
sevmesi demektir . . 

Ôz mallarımız göğüsleri 
ll\izi iftiharla kabartacak 
tnahiyettedir. 

Tutum1 ve artırım ıuurla 
tan duvguların en batında 
telir Bugünkü bütün yeni· 
likler ve tetbtrler yarının 
•aadeti ve nuru içindir .. 

Fabrikalarımızın tatlı bir 
ihenkle semaya yükselen 
bacaları ıaha kalkan azim 
\te irademizin anıtlatan bir 
•embolü, haklı bir gururla 
dlkleıen bat 1 arımızın timsa
ltdırler . 

Ne mutlu bizlere ki; yur · 
dumuzun her bucağından 
binbir verim tnııyor .. . Ne 
tnutlu bizlere ki; banka giıe 
lerini kumbaralı\tile doldu
ran Türk çocuklarının bü 
Yük bir emniyetle tltrlyen 
•enınç doiu ses'erinl duyu 
Yor. ltık dolu bakıılarını 

iÖrüyoruz!.. 
Bugünleı in heyecanını 

kalplflrimizde yaıatan Ata-
l'QlZfl ve değerli arkadatlarına 
•onsuz oükranlar .. 
Öğretmen okt1lu son sı mf 

Nejat Oüı1eşoğlu 
P-··········•••G••······~ 

rORKDILI 

Dünyanın En Zengin Adamları: 1 Şikago 

Yangını 
Filimi 

Rockef eller 
Nasıl Zengin Oldu Ve Nasıl 

Yaşadı .. 

Hollivudda, 187 1 de Şi

kagoyu harap eden yanaına 
aid bir filim çevrilmiye ka · 
rar verilmJttir. Bu filim için 
60 milyon frank sarfolu · 
nacaktır . Ve bu filım kadar 
yapılan flllmlerin en pahahıı 

lnıanların yer yüzünde 
çektikleri bütün ııkıntılardön, 
felaketlerden iktisadi anar
ıileri meydan" getiren en· 
düariciler ve finanıcılar me 
suldürler. Herhiri inıandan 
ziyade garıp bir tabiat mah 
lukunu andıran bu insanlar 
ıçtimai her türJü vazlfe 
kayıt ve ıartlarından kur
tulmut tuursuz ve şuurı;uz 
oldukları nisbette kör ve 
paraya susamıt vaziyettedir
ler . 

Pu tip ioSBoları tanıtabil· 
mek içirı dünyanın bütün 
büyük endüstrkilerioi , borsa 
ve malıyt:cilerini ayrı ' ay
rı tetkik e tmek ve anlatmak 
lazımdır. Fakat, hayatları
nın kısaca ızahlarını yap· 
mak icap ederse; bu insan· 
ların hemen hepsinin felaket 
ve zıllet lçınde çürüdüklerini 
söylemek hiçbir zaman ha 
ta teıkil etmez. Filvaki bu
nlardan bir kısmı ölümlerile 
birlikte gerilertnde muazzam 
servetler bırakıyorlar Fakat 
bu defa toy ve dirayetsiz 
varisleri tarafmdan eritilip 
t.ükettlen bu para hem onla -
rın hayattaki gayretlerinin 
verimini sıfıra indiriyor ve 
hem de onlara sef ahnt zemi 
ni hazırlama11 dolayıslle fay 
da yerine zarar veriyor, on 
ların felakete sürek1enmele-
rJne vesile oluyor. Y ıtlnaz 
Hanry Ford gibi ıanayi mü· 

meuillerl alınları ak ve açık, 
hiçbir zillete düımeden ay· 
akta durabiliyorlar. Çünkü; 
onlar her ıeyden önce beıe 
riyeti dütünf'n ve ona hiz 
met etmeğl bir vazife bilen 
insanlardır. Halbuki Rockefel· 
ler ve onun benzerleri gıbi 
valoız para ka-zanmağı dü 
fÜnen ve l,unu bir gaye edi 
nen endüstri ve flnanscılar 

kirli töhretlerıle daha tim 
dıden müstahak oldukları 

zillete "a vuımuı bulunuyor
lar. Bu sebepten tarih ken
lerini kap italızmtn katilleri 
olara k kaydedecektir . 

Rockef eller, cihanıu 
mul malıyeciler ara· 
sında daha geç~n: seneye 
kadar ayrıca bir ıöhrete sa · 
hipti. Fa kat nıhftyet o da, sa
yısını , yüzl'!rce memuruna 
yaptıramadığı a ltınlarını \•a· 
rislerine bırakarak gıtti. 

Rockefelle r J 5 yaıına ge 
lmdye kadar daima dünya
rı ırı en zengin adamı olmak 
ıstt>mesinden mütevellit hırs 
ve ihti ras ateşleri içinde ya 
nmııtır. Gayesine ulaıtıktan 
sonra hayır itl" rine sarfetti
ği milyonların , yaptığı had
ılz hesapsız ıyilik 1erin sebe
bini Hanry de Zoqheb tÖY· 
le izllh diyor: . 

"Rocekfellerin hayır itleri-
ne sarf etttğı milyonlardan 

ROCKEFELLER 
bir menfaat çıkarmak itti 

yor. nu iyiliklerin baıka bir 
gayesi de vardır. Allah ile 
iti yoluna koymak ve cen · 
nete gitmek. 

Rockefeller dindar bir ad 
amdır Daima da böyle idi 
Pazarları kiJiseye g ider, vaız 
dinler ve iman ıelaoıetı için, 
itlerinin yolunda gitmesi iç · 
in allaha dua eder. Ptlzar 
teıi günü bir takım biçare 
leri istismar elmeğe, insan 
la11 boğmağe tekrar baılar. 

Ru suretle her ıey yolunda 

gilmit olur. " 

Rockefeller 16 vaıına ge 
linci ye kadar ayda dört do· 
lar mukabilinde bir mağaza 
da çıraklık ediyordu 17 Ya 
ıına gelince yirmi beı dola 
lara muhasiplik etmeğe bao 
lamııtı. Eline eeçen parayı 

mümkün olduğu kadar az 
harcetmek sureti le ılk ser · 
mayesini de biriktirmeğe 

muvaffak oldu ve CLARKE, 
GARDNER ilimlerinde iki 

. (' 

olacaktır. 

Fılmin ismi e8ki Ş ıkago· 

~ır. Sahnelf!rden bir çoğu 

Benhür gıb i filimlerden da 
ha muazzam olacaktır . 

Bu sebeple henüz tatilden 
dönmiyen Tyroo Pover, Al la 
Fay, Don Ame'S, Aliı Bradi. 

1 ye daha bir çok tan111mış 

artist ler acele Nevyorka ,. 
davet olunmuıtur. 

Kürsüsuz mu~arrir 
Bazı koltuksuz nl\zırlar, 

bir çok da küuüsüz müder
risler olur. Maruf fikir ada 
mlarından Aodre Jıd de bu 
na yakın bir vaziyete düı
riıüıtür . , 

A ndre Jidin Sov yeti er di-
yarını ı:iyareti mqhurdur. 
Fakal ne oldu bilmiyoıuz; 

bu zat bu seyahatten sonra · 
ki neıriyatlle anlaıılan ne 
beyazları ne de kızılları 

memnun edememittir. İı tıp· 
kı, Müslüman olupta o gün 
öleo 1hıristiyan delikanlısına 
annesınin: 

- A ... Oğul, lıayı gücen
dirdin, Muhammedi de me · 
mnun edemeden öldün! Oi 
yerek matem tutmasına be 
nzed i Çünkü. Jidin yazıla 
rını sol gazeteler neoretme
melite 'ltl~lar da istihza ıle 

karşılamaktad ırlar . 

sene de ~50 milyon dolara 
l< Hdar yükselmişti. Etrllfını 

kın ve garez çemberi sar· 
mııtı Hali< nazarında ahta
pot, vampir onun ıahslyeti · 
nl ıfade eden en iyi kelt-

ortak bularak bir komisyon melerdi. 
evi tesisile t icarete baıladı . Nihayet zengin kuyula -
Bu itten yalnız batına sene randan fııkıran petrollarının 
de bın lira kadar bir kar ihracatını arthrmak için; 

Çjnde Aıyanın orta taraf· 
elde ediyordu. Nihayet l859 larında ve Afrikada mah-
da Orake Pensilvanya hava I v ) d 

reç er aramageı ve ora ar a 
lisinden, fııkıran petrol, çok b iht' · h l u ıyaca zemın azır a· 
geçmeden Rocl<efelleri ortak-

1 
mağa baıladı . Bu teıebbüsü 

larından ayırdı . Ve derhal de · muvaffakiyetle bitirdi. 
bir gaz tasfiyehanesi açtı. Artık milyarlarının hesabını 

lıte onun zengiliği buradan yapamıyacak bir hale gel-
ıonra baılar . mitti Bu vaziyetten Anıa· 

O, lılerfnio iyi gitrneıi üz rika hükümeli dahi korktu. 
erıne hiçbir maliyeciye ve Kendisinin feshi için yük· 

tkarethaneye ıu veya bu iti 
için boyun eğmemeğe karar 

vermiıti . Ve bunun için de 
kendisine lazım olan her ıe 
yi fabrikalarında ynphrma· 

ğa baıladı . Standard Dile· 
ompanyyi tesis etti li ten ıo. 

nra Amerıka petrollerini in
hisarı altına l'llmağı iyiden 

iyiye aklına yerleıtirnıif bu· 
lunuyordu. Bu gayeıinln ta· 

sek mahkeme uhiren ka· 
rar verdiıede bu kararı ha
kikatte hıılkı avutmak ıçin 
oynanan bir komedyadan 
ibaret kaldı . Hockefellerin 
servetine en uf ıı k 
bile olmadı . 

bir ıey 

Artık hayatının sonlarını 

yaıamakt~ydı. Bu sıralarda 

hoıuna gitmıyen en ufak 
bir hidise , onun büyük buh · 

i TÜRKDİLI ! 
l Pa:r.artesinden ba~ka her : bahsediliyor. Gülünç ıey! O 
l tiin çıkar Siyasal gazete .. : menfaat sevkile hayırperverlik ' . 

hakkuk etmesi için de, kolay 
bir it olmamakla beraber 
rakıplerile rekabete ve g izli 
harbe baıladı . Çok geçme· 
den hepsim teker teker 
muharebe meydanından ha . 
rlç kılmak sureUle muzaffer 
oldu 1879 da artık rüya 
sının sayısız intiharlar Pa
hasına hakikat oluıu taay 
yün etti. Karı111nci a rekabet 
edecek bir ~ıcarethana ol · 
madığı için fiatları keyfi 
olardk yükseltip alçaltabi · 
liyordu. Bu suretle 55 mtL 
yon dolarlık ıermayesi on 

ranlar geçirtmesine ve gün 
lerce döıekte ınletmesine 

kafi geliyordu. nu sebepten 
Amerikanın en meıbur ga · 
zetelerloden biri yalnız bir 
tek nüsha olftrak onun ho · 
ıuna giden h~ vadisleri ve · 
rerek çıkıyordu Maamafih 
Rockefellerin hayır yapma · 
11 itibarile ai le hayatı her · 
kese örnek teıkll edecek 
kadar güzeldi. Fakat hey 
hat ki insanlıktan çok uzak
tı Ölümü ile birlikte ne 
ıaymz yüz güldü, ne sayı · 

11z kalp sevindi bilseniz . .. 

l Yıllığı : 800 Kuruı • eder, reklam olsun diye ya· ' . ' Altı Aylığı:400 • : ' . : Say ısı : 3 " • ' (; ~ . , Unü geçmış ıa y ıl ar 25 : 
' ~ . ~ \lru~tur . • 
: ADRES: : 

~l\lJKESİR TÜRKOILi : 
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par, z&man geçirmek için 
yapar. Çünkü timdi altınla
rını n ereye sarfe<leceğinl bi
lemiyor. f yiUkleri bile, emin 
o lunuz, bir hesap neticesi · 
dir Hunlardan gerek kendi . 
ai için, ıerek varlıleri için H. ftrmen 

Amerika ikti
sadiyatının bu
günkü vaziyeti 

"Pravda" gazetesinin Ne· 
vyork muhabirinin Bırletik 
timali Amerikanın bugünkü 
iktisadi vaziyeti hakkında 

yazdığı makalede ezcümle 
ıöyle denilmektedir: 

«Bugünkü iktisadi vazt. 
yet karıısında optimht ola· 
rak kalmak çok güçtür. ik
tisadi faaliyet gösterileri 
ağustos orta larından beri bi 
la tevakkuf düımektedir. 

«Nevyork Tımesl) in iktııa · 

di endeks ( 1930 senesi de . 
recesi -- 100) ağustos or · 
talarında 1 1 1 iken, 1937 se· 
nesi 14 ıonteırinde 94 e ka
dar dütmüıtür 

Bu dütüı bilhaua ağır 

sanayide hissedilir derecede· 
dir. Çel ık sanayiintn faaliy 
eti iıtihsal kudretinin yüzde 
36 derecesine kadar dütm· 
üıtür . Yani en ııddetli buh
ran devrindeki vaziyeti ik
tisap etmiıtir . Otomobil iı · 

tıhsali endeksi bu senenin 
ilk teırin ortasındaki 157, l 
den sooteırinin 6 sında l 02,4 
kadar dütmüıtür. Hu sene· 
nin maynındaki vağon tahmil 
endeksi 108.9 iken, tlkteşrin· 
de 96, 1 e dütmüıtür. lntaat 
için temmuz ayında günde 
vasati 12,4 milyon dolarlık 

kontrat aktedilmııken, ilk
teırinde ye vmi 8 3 milyon 
dolarlık inıaat mukavelesi 
aktedilmittir Pamuk men
sucat latihsali endeski ağus
tosta 143. ilkteşrinde 121,4. 
yün mensucat istihsali end· 
eksi mayısta 118, eylulde 
- 88 . Kereste sanayii ende 
kıi haziranda - 96.3, eylül 
de · 75,6 · ayakkabı istih
salatı endeksi haziranda 
. 130,5, eylulde · 119,9. 

lıtıhıalatm tahdidiyle kül· 
liyetli miktarda tıçi itten 
çıkarılmaktadır. lıçi 
lerln itten çıkuılması bu 
günkü süratle devam ede
cek olursa. sene sonuna ka· 
dar İfsizler ordusu bir mil 
yon artacağı heıı:tp edilmek
tedir. Vaziyet bu merkezde 
olunca süphesiz bilhassa ge
niş istihlak mııddeleri gibi 
emteaoın aatııı düıecektlr. 

Üniversal mağazaların 1937 
seneai ilktepinindeki devri 
dolar ltıbarile 1936 senesi 
ilkteırinindeki de virlerine 

müsavi ise de. lakin bir 
sene zarfında hayli yüksel · 

mit olduğundan emtea va · 
hidi ıtibarile sattı elısilmif 

Ur. Borsada esham d a düı . 

mekte dir , 

Ha rfci pazar da 1925 19 · 
29 senelerine nazaran çok 
tenakus etmiştir . İktisadi 
koujektürün en iyi zaman 
larında yeni fabrik alar ga· 
yet az inıa edı lmiıtir . 1921 
dan sonra favkalade büyük 
bir canlılık gösteren lnıaat 

saoayil, 1935 36 sene1erin 
de sükunet noktasından an · 
cak bati bir surette ilerlt
yebilmtıtir . Bırleıik Ameri 
kada ihametgaha çok thti 
yaç vardır . Eskilerin yerini 
doldurmak ve ıehtr halkı

nın yeniden artııına imkan 
vermek için birkaç milyon 
ikametgah vahidlne lüzum 
hissedilmektedir. Böyle bir 
inıaata girltildiil takdirde 
yalnız ioıaat sanayii ıımdi

kt halde mevcut bütln iplz· 

SAYFA: 3 

Büyük adamların ~adm· 
lardan çektiklsri 

Ah bu kadınlar , bu ka . 
dmlar! Adem babayı bile 
cennetten koğdurtao kadın 
yüzünden çektiklerlmizln 
haddi hesabı yok. 

Bayanlarımız kızmaıınlar 

amma , bu ıözlerlmlzl fU 
ıuretle isbata muktediriz: 

-Beıeriyet tarihinin en 
büyüklerinden Sokrat, karı· 
sından çok korkardı; çünkü 
Havva kız l arından en çirkin· 
!erinden olmasına rağmen 

bu bayan, zavallı Sokratcı · 

ğı sopa ile eıek sudan ge · 
lincfye kadar döverdi! Bu 
tarihi kadının adı Asansip · 
pi idi!. 

- Perikleı dermit ki: 
- Yunanistan• idare eden 

Aspaslgadır. Vakıa ben AU
na yı idare eden adamım 

a '1lma, beni idare eden de 
udece Aıpasigadır . 

.. . Sanıonu rezil eden Da
liladır! . 

.. Napolyonuo, Mısırdaki 
donanmasını mağlup ve mah
veden amiral Nelson, zama · 
nın hafif meırep bir kadım 
olan Laydı Hamiltonun esiri 
ve oyuncağı idi. Nelıon, bu 
kadının kolları arasında ken
dıni kaybetmemtı olsaydı, 

Napolyonun Mısır seferi ta 
rıhlerde yer bulmayacaktı .. 

... Bedbaht Menecaos, aü. 
zel Helena yüzünden blltün 
Eğe havzasını on sene kan 
ve ateıe ııaldı . 

.. . Tarihte blyfik diye aoı· 
lan Harunürreıit, hemılresi 
Zeynep yüzünden tarihin en 
melun ıahıiyeti oldu 

... Firavun ve lbrahim 
Peygamber dılber Sara yü 
zünden tarihe kartı rezil ol· 
dul ar . 

... Tarihin en büyQk hü
kümdarlarından ve f atthle
rlndeo kanuni Süleyman bir 
Hürrem kadına esir, Napol
yoo bir Jojef ine oyuncak 
oldu 

... Mark Antuvan, Kleo
patra yüzünden tarihin maa· 
karası oldu ve bunlara daha 
binlerce ilave etmek müm
lcündür. 

lere İf verebileceği hesap 
edılmiıttr. Lakin huıuai ser· 
maye bu tıte büyOk ka
zanç ümidi beslemedlğinden 
1937 senestnde inıa edilen 
ikametgah vahidi ancak 
250.000 kadar bir yek6n 
tutmuıtur . Halbuki 1925 se
nesinde bu yekun 900.000 
raddesinde idi 

Hükumet, büyük serma
yedarların tazyikiyle. içti
mai itlere tahsis edilen ma· 
1arlfatı tahdit etmtıttr Bir 
çok sanayie yeni teçhizat 
konulması bir çok tıçinln 

itten çıkarılmasına ve bu
nunla beraber istihsalitın 

artmaaına ıebeblyet vermlt · 
tir. 

Amerikan ff aleminin aya· 
ğı altında zemin yine ıar · 

sılmıya baılamııtır. 

1- Defter 120 N 156 Ey · 
lul 936 tarihle kayıtlı Sah
nisar mahallesinde 1afı Em
in oilu Ahmet ıolu ve ar
kası lsmall oilu Kasım önO 
lstaayon caddesi tle mahdud 
2400 lira muhammen kıy · 
metli marangoz lmalltbane· 
sindeki borçlunun altııar 

payda birer pay hi11eıi aıa
iıda yazılı ıartlar ve açık 

artbrma ile ea&deı•"'" 



SAYF . • : 4 TUKKOl_i 

i alyan Gazeteleri~in 1 
giltereye Hücumu .. 

-

Bugünkü ltalyan zihniyeti 
nedir ve naaıl kuruldu? 

Musııolininin sözleri adeta 
birer göz gıbi her duvardan 
her l<öptüden, yauak ve yı 

kık her yerden yetiıkin ço · 
culdara" bakıyor ve onlara 
düıünce ve duygulara hak
kında kati direktifler veri
yor. Muasolinl, İtalya hal
kını .. büyük veya yetitkln 
çocuklar" diye telakki eder. 
Ebeyen ekseriya çocukların" 
nasihat verirken nasıl emre
derleue Romadaki Papa da 
ümmetine her fırsatta vazı 

felerlol ayni tekilde ihtar 
eder. Duvarlara aııılı her 
resmin altında görüldüğü 

üzere Mu11olinlnln her sözü 
mücadele ve harp kelime · 
lerinde toplanabilir. Bu söz 
lerfn altında ekseriya Muı 
tıollninln lımt bulunur. Fa
kat isim olmedığı zamanda 
bunların kimin tarafmdan 
söyJendlğlne hiç bir kimse 
asla ıüphe etmez. 

En meıbur faıfıt darbı· 
mesellerinden biri de ıudur: 

.. Ne kadar çok düımanın 
oluna, o kadar çok ıereftn 

vardır. ,, du zihniyette; ltal. 
yanın komıularlle geçimıiz· 
llğlnln ne kadar lyl bir ıey 
telakki edildtğl, fatlst reji· 
minin istikbali sezilmektedir. 
Hakikat halde Mu11oltninin 
İtalya halkına kartı çok ha. 
ıtn ve hırpalayıcı bir ıevgi· 
ıi vardır. Nitekim bunu 1922 
de iktiılar mevkiine geçtiği 
zaman onları tembel, korkak 
haysiyetsiz yalancı ve hain glbl 
seciyelerle itham etmlıtı ve 
ihtimal bu muhayyel evsaf
tan onları kurtarmak mak. 
tıadile bunu yapmıı ve ha
yatını da bu ite vakfetmiı 
ti. 

191.2 de Romada Faıtızm· 
le en çok mücadele eden 
San Lorenzo amele birliği 
mahallelerinde dahi bugün 
duvarlarda "Yaıasın Faıtıt 
İspanya" , lngllizler domuz 
dur" gibi yazılar karalanmıı 
bulunmaktadır . 

Demokrat bir rejımde re 
tid olanların bu gibi netice 
lerden mesul tutulmaları 

icab ederken bunlara mesu 
liyet tahmili hemen hemen 
imkaneızdar Çünkü İtalya 
halkının ekserisi hadiaatı 

tek bir objektiften takib ve 
idrak atmeğe alııtırılmııtır . 

İtalyan faılstinln sırrını 
buraya konan resimdeki gi· 
bı küçükten bir duvar ga· 
zeteıinde bulmak kabildir. 
Bu gazeteler 40 milyon İtal 
yan milletinin ekseriyetinin 
yeğane hız kaynağmı teıktl 

etmektedir. Bu gazetenin 
iıml (Notizieda Roma), yani 
Roma haberleri demektir. 
Bu gazete haftada bir cıkar 
vec..bütün İtalya tehir, ka
saba, köylerine ve dört yol 
ağ1zlarına gönder!lir. ve 
oialarda göze çarpan yer 
lere asılır . Buradan gelip 
geçen ihtimal senede ancak 
bir defa gazete yüzü göre · 
btleh köylüler dahi bu du 

catından farzımuhal ıüpbe 
edenler olacak oluna bu 
haberlerin Romadan geldiği
ni ihtar kafidir, Bu haber 
ler ek8erl kısa sözleri ve 
sek heceli kelime:era ihtiva 
eder. Bu gazetelerin 18 
Temmuz nüıhasmda İ!'pan 
yada bir itçi İtalyan imzalı 
fU sözler vardı: 

"Valanıiyalı koministler 
yalnız havadis ıütunlarında 
ilerliyorlar. Biz ise arazi 
üzerinde ilerliyoruz." 

Gene bu resimde öldürü 
len asilerle mesut halyan 
çocukları görülmektedir. Ve 
bir de General Frankonun 
İspanyayı korkunç Bolıevik
llkten kurtararak ltalya ve 
Almanya gibi yapacağı söz· 
leri vardır. 

Parlıte çıkan w Europe 

Orientale" gazetesi yazıyor; 
Karaköy: lstaobulun ka

radan ve ıudan yollarının 

seyrüsefer damarJarının mer -
kevidlr. Burada Galata ma · 
halleılnl letanbul mahalleıln. 
den ayıran Halicin izerin · 
den geçen ceılm köprü var. 
Bir platformun üzerine çık· 
mıı olan ıık glylnmlı bir 
seyrüıefer memuru, sakin 
bir meharetle tramvay ve 
otomobillerin gidip gelmesi 
ni tanzim ediyor 

iskeleden uzaklaıırken öt 
en vapur düdüğünün sesini 
de bastıran bir megafonun 
sesi en son bavadiılert net 
rediyor. Ayni megafon, bir 
müddet sonra bizi Türkçe 
bir halk türküıünün uıtalık· 
lı bir surette alafranga bir 
tangoya çevrllmlt olan 
ahenkli ve ritmli havasını 
nefir ile mütelezziz edecek

tir 
Ada ptaeyonlar, muhite 

uymalar, reformalar, teknik 
terakki ... lıte Atatürkün de· 
ri, nur ve aydınlık devri. 

Halk, öteye beriye. her 
istikamete acele acele gidi· 
yor . Atatürk, fesi sureti ka 
ti yede menetti, fesin kalla· 

nılmaamı ölüm cezasile mü· 
eyyidelendirdi ve halkıoın 

asil yüzünü setreden örtü 
lerlD de terkini tervlc etti. 
Bu itibarla spor kıyafetini 

veyahut dürüst bir Avrupai 
kılığını benlmsememiı olan 
enerjik ve asil cenebi tip 
leri yani büyük kurtarıcının 
memleketini dolduran bol 
güzel meyvalar, sarıklardan 
kurtulmuf gök üzerinde da 
ha büyük bir bir vuzuhla 
tecesaüm ediyor. Arkaııında 
dallarla ıüıılenm!t ve içi vlı· 

ne dolu bir küfe taııyan bir 
sokak satıcısı, tıpkı bizim Otle

nin köylülerimiz gibi ve 
Bükreıte söylenen ayni ke· 
limeyi kullanarak "Viıne . 
Vııne .. diye bağmyor . IJer 
tarafta, her mağazada her· 
dükkanda. bol bol yemi~ var 
Burası bütçesi mütevazin ve 
ha,riçten istikraz vapmıyan 

Türk memleketi. 
Boğazlçlnde, Dolmabahçe 

sa!aymın önüode demirlt! 

onlarla beraber kürek çekti 
ve ıpora olan aıkını göster
di. Konsey baıkanı İsmet 
lnönü, Berlln olimpiyatların· 
da galip gelen Türk ıampl· 
yonuna de::ğerı bir milyon 
reyden fazla ~ tutan tkıi kath 
ve modern bir ev hediye 
etti . Bu ev Ayaaafya cami· 
inin yanında bulunup sahi· 
bl tarafından kapmna aıı -
lan latin harflerile ya~ılmıt 
bir plakasiyle derhal gözü· 
nüze çarpar. Bu plakanın 

üzerindeki ibare §Öyledir: 
"Oltmpla apartumanı" 
Derler ki son haddine 

vardırılan teknikcllık millet · 
leri barbarlaıtmr. Bizzat 
Baıkan Atatürk tarafından 

terviç edilen ilimcilik iıe, 

Türk terakkisi ıiıtemlnin 

lçerlılnde dalma "Corcectlf · 
düzeltici. bir untıur teıkil 
etmlıtlr. Fakat, Avrupada, , 
geçirilen tekamül medeniye· 
tin eski ve yeni ıeklllerlnfn 

ıı 

daha uzun bir zaman bera· 
ber yaıamasını mümkün 
kılmıtken Türkiyede lü-
zumıuz görülen ve 1arf 
hl11e müteallik bazı cihet· 
lerin kökünden kaldırılmıı11 

yolundan gidilmiıtir. Atatürk 
memleketi ( l'Ataturqule ) 
kaybedllmlt zamanı yeniden 
ele geçirmelidir. 

Teknik terakkiler kültü
rel terakkilere mani olmak 
ıöyle dunun, bllakiı bunlar· 
la beraber elele yürümekte 
dlr. Atatürküo styaıi teknik 
ve kültürel mefguliyetleri, 
bu günkü Türkiye kitabının 
münderecat faslının en eıaı
lı baılıklarını teıkil etmek 
tedi ki bu itibarla Atatür
kün: bu yeni ve aydınlık 

kalkınma hamletıinln hakiki 
yaratıcısı ve canlandırıcısı 

L 

olduğu aıikardır. 

Ata türkün tahılyetlnfn 

kültürel tarafmı daha iyi 
anlıyabtlmek için onu, ya· 
kın zamanda gördüğümüz 

bir fotografta olduğu gibi 
Tarih tetkik kurumu komi 
teıl arasında gözümüzün ön· 
üne ..getirmek lazımdır, Bu 
arada Atatürk müza

0

kere' 
ediyor, dtnllyor ve direktif
ler· veriyor. 

Şuraya bakın: Eski lıtan· 
bulun Beyazıd meydanı or 
taımda f ııkıran fiskiyelerin 
önünde tetiğini bozmadan 
oturan kim acaba? Yerleri 
ni yavaı yavaı blokhavzla 
ra terkeden tahta evlerin 
ıçiodeo bir yangının daha 
zuhur ettiğini haber veren 
yangın lfaretlerini böyle la
kayd üniversite mahallesin 
den seyreden kim? Feasiz 
erkek talebe ça çartnfsız 

kız talebenın canlı §evkine 
kartı ıomurtub hareketsız 

kalan kim? Kimdir eski 
medreselerin yeni iılam mek· 
tcplerınin yerini almıo olan 
Türk üniversitesinin faalıye· 
tine böyle lakayd kalan? Bu 
bir nargile tıryaklsi olan be 
ya:ı saka\lı bir ihtiyardır . 

Santiarca bir kahve köşesi 
var gazete1erini her hafta mtt bulunan yatının güver nın masasına oturup dura 
okurlar ve zavallıların dün· lesinde kendisini selamlıyan lcalır. Ve tıpkı Barbarosa 
vada olup biten ~eylere dair genç gemicileri (gören ~Ata· benziyen bir eda ile gözleri 
bütün fıkirleri nncak bu türk, " bu zinde~ ıpo1culara yarı kapalı olduğu halde ye 
gazetelerin çerçevesine tnhl- genlf bir selamla cevap ver · 1 nileıen dünyayı seyrede ge 
sar eder di ve ayni günde onları ku · ı llr 

Bu 2azetelerJn müodere· lüplerlnde ziyaret ederek Bu ihtiyar, Peygambere 
nuua "M..I\,,iner inmez l uıkler ou· 1 UICUI ..... _ .... v••--·. -

, 

Edremit hu~u~ 
hakimliğinden: 

Edremldln Şekviren kö · 
yünden Tevfik oğlu Mem· 
duh karısı Aytenin müddei 
aleyb koca11 Bergamanın 

Göçbeyli köyünden Tevfik 
oğlu Memduh aleyhine aç· 
tığı botanma davasında 

müddeialeyh Memduh na· 
' mı na çıkarılan davetiyenin 

mumaileyhln nerede olduğu 
belli olmadıfı meıruhatı ile 
iade edilmlt olduğundan da· 
vetıyenln ilanen ifasına ka · 
rar verilerek muhakeme 
21- 1 938 saat 14 de bıra
kılmıı olduğundan müddet· 
aleyh mümatleyh Memdu
hun ve ktt mezkiirde bizzat 
bulunma11 veya bir vekil 
göndermesi akıl halde mu 
hakemenin gıyabında devam 
edeceil davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilin olu · 
nur. 

.. Kayıp mühür 
Zat tatbik mühürümü kay 

bettım. Bukere yenisini 
alacağımdan eskisinin hük
mü olmadıfını ve kaybolan 
mühürümle de resmi ve ıay
ri resmi hiçbir ıekilde ili· 
ıtiim olmadığını iliın ede . 
rlm. 

Gönen Ulukır köyünden 
Mustafa Aydınlık 

ait eıki günlerin tekrar av 
det ettiğini kendisine tebıt · 
re gelmeıini beklediği kar · 
galan nafile yere umar du 
rur. Atatürkün kendi mil. 
leline verdiği hayat hamle · 
•I, mukavemet götürmez bir 
hamledir. 

Fesin mütemmimi olan 
narıfleye eğer bugün hala 

müıaade ediliyorsa bunun 
sebebi belki de nargilenin 

bir buhar makinesinin tüpu· 
nü andıran teknik görünü

tündedlr. İhtiyarlara, hülya. 
lar veren nargileleri ve yaı · 

la kadın ninelere de yüzle
rindeki buruıukları gizliyen 

ılyah..,örtü ve elbiseleri ba• 
ğıılamak nevinden hoı gö -

rülüyor. Mamafih bunlar 
da zamanla kaybolacaktır. 

Genç Türk kadınları ıkor· 
cu olup bu sahada temayüz 

eden genç Türk sporcu er· 
kekletine layik arkadaılar · 

dır. Bu sporcu kadınların, 

Avrupa vi bir kılakta ve ıık 

1 gizin mit oldukları halde 
ıehirde serbeıt ta vırla dolat 
tıklan görülür. 

Bu günkü gençlik, ne nar
gilenin dumanları arasında 

hülyaya dalar, ne de eski
den olduğu glbi güode bir 
kaç kere sofucasıoa camiye 
giden Bilakis kulüplerde 
münakaık ve müzakereler 
yapar, kahvede., veya umu· 
mi yer!erde ıiyaııi veya kül· 
türel hadiıeleıi takıb eder 
ve umumi spor eğlence ve 
müsamereleriue ltllrak e; ler. 

Spor, bu günkü Türkiye 
de, baıtakilerlna.de çok ter· 
vlç ettiği bir metgaledir. 
Filhakika modern -~ Türkiye· 
nin1_müıtakbel yapıcı ve~ku. 

rucularıo _adalelerini _ kuvvet· 
lendiren ve bab.ııl~ rını bile
yen ıpor değil midir? 

17 B!RINC! KANUN 937 

alıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Balıkeılrin Karaman köyü camii hitabeti açık bulun· 
duğuodan imtihanı 30-12 937 perıembe günü ıaat 14 
de icra edilecektir. lıteklı olanların yevmi mezkurde Va
kıflar müdürüyetlnde müteıekkil hademe encümenfne mü
racaatları. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

9· 12 937 Perıembe günü ihale edileceği ilan olunan 
20,0JO kilo mangal kömürüne talip çıkmadığandan pazar
lığa konulmuıtur. Pazarlık günü 1- 1-938 cumartesi saat 
1 l de muhammen bedeli ( 800 ) liradır. Muvakkat temi· 
nah (60) liradır. isteklilerin mezkur aün ve saatte mu· 
vakkat temtnatlarlle kor satın alma komisyonuna müra
caatları. 
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Baltkesir icra Memurluğundan: 
937 1490 Numıırah dosya 1 

ile Aliye 1213 doıya tle 
Ferdiye 1211 Doıya ile 
Fatmaya 575-576 doıya ile 
İbrahim Samfye 1493 doıya 
ile 583 Doıya ile Zebraya 
730 doıya ile HOıeyio Şadi · 
ye 586 dosya He Hasana 
1728 doıya ile Barutçu Sü· 
leymana borçlu Horoz oAlu 
İsmail mahdumu Muıtafanın 
bu borçlarından dolayı rnah 
cuz ve tapuca: 

A - Defter 122 No. 60 
Şubat 937 tarihle kayıth 
Yeıilll civarında sağı yol ıo

lu ev~elce Bayram oğlu ti 
mdl Beypazarh Sadri arkası 
Mumcu Hafız timdi Hacı Kö 
ııe oğlu dükkanı önü yol ıle 
mahdud (1850) lira muham· 
men kıymetli iki dükkanda 
kı: 

B - Defter 122 N 57 Şu· 
bat 937 tarihle kayıtlı Ti 
renltk mevklinde doğusu ve 
batııı Mestan oğlu Mustafa 
poyrazı Arap Süleyman ve 
Hasan oğlu Rtfat kıblesi Rı
fat bağlarile mahdud 919 
metre murabbaı ve 70 lira 
muhammen kıymetli 3 ıe · 
nelik bağdaki: 

C- Defter 122 N. 58 Şu
bat 937 tarihle kayıtlı Çir· 
kef dereıf mevkitnde doğuıu 

Keçeci Gördesli oğlu Necip 
batısı Halıçlı Cafer poyrazı 
Halıçlı Paıa oğlu Ali ye · 
Umlerl Çirkef deresi ıle 
mahdut 3676 metre mu 
rabbaı ve 155 lira muham· 
men kıymetli tarladaki: 

O Defter 112 N. 59 Şu 
bat 937 tarihle kayıtlı Ce 
vizler altı mevkllnde doğusu 
Karaböcek kerimeıi kıblesi 

Şahin oğlu Hüseyin poyrazı 
birgili zevcesi kıblesi yol ile 
mahdud 3676 metro murab 
bama ve 150 lirll muham
men kıymetli tarladaki: 

E- Defter 122 N 56 Şu 
bat 937 tarihle ka yıth Çak 
mak kuyu ile mahdud 2527, 
41 metre murabbaı beher 
dönümü 35 lira muhammen 
kıymetli tarladaki: 

F - Defter 120 No 158 Ey 1 

Jul 936 tarihle kayıtlı Gök 

Z - - Defter 120 N. 157 Ey 
lül 936 tarihile kayıtlı Um
urbey mahallesinde ıaiı Sın. 
dırgılı tiahl oğlu Cafer da· 
madı Mehmet Ali arka11 Çir· 
k~f deresi önü yol ile mab· 
dud 2200 lira muhammeP 
kıymetli hanedeki: 

H - Defter 120 numara 
l 59 Eyliil 937 tarihle ka· 
yıtlı Pabuıçular arasında 

Yırcalı zAde Süleyman, 
imam zade vakıf dükkan· 
lan mektep ve yol ile mah· 
dut 1900 lira muhanur:eıı 
kıymetlı dükkandaki: 

1 - Btrlacl arttırma Balı
kesir icra Dairesinde 12-1-938 
çarıamba günü ıaat 16 ela 
yapılacaktır. 

2 - Arttırma ıartnamesi be' 
kes tarafından görülebilmek 
için tarihi ilandan Jtibareı> 

icra dairesinde açık buluo· 
duğu, 

3 Tayin edilen zaman' 
da arttırma bedeli gayri 
memkulün muhammen ktf' 
metinin yüzde yetmlı beıt· 
nl bulmadığı takdirde tJI 

son artıranm taahhüdü bak1 

kalmak üzere arttırmanın ı5 
gün daha temdit edilmıı ol 
acağı yani ikinci arttar011 

27-1·938 perıembe günü a'f' 

nı saatten itibaren en çolı 
arttırana ihale edileceği . 

•• 4 - Arttırmaya ııurar 

edecekler ıayrl menkulü" 
muhammen kıymetinin yüı' 
de yedi buçuğu nlabet111de 
pey akçastle veya milli bi' 
bankanın teminat mektubıJ' 
nu tevdi etmeleri lazımdır· 

İpotek sahibi alacaklılarl~ 
diğer alakadarların gaY' 

1 ,. 
menkul üzerindeki hak 'f 
hususile faiz ve masr8 ' 

dair olan tddialarmı evr•"' .. ., 
müıbitelerlle birlikte 20 ı0 • 
içinde icra dairesine bildi' 
meleri aksi halde bakl''

1 

tapu sicile sabit olmadılc~. 
ıataı bedelinin pay laı111•91 

dan hariç kalacaklard~'~ 
k liJ 6· Satılan gayri men &J ı' 

3 ıenelık müterakim ~et80. 
. d il lerı de tercihan satıı be eJe" 

den ödenecektir. 7 lhalt 
1
e 

doğma rüıum ve dellB.11 e .. ,, 
çe kuyusu ve cevizler araııı ve intikal masrafları rnLI .,O 

tjv 
~evvktinde Ahın oğlu Bozuk riye aittir. 8· Artırnea g r' 

1 
,t• 

oğ u Mustafa oğulları Katip ' hazır bulun mı yanlar • 1, 
Ahmet yol ile mahdut ve madan vaz geçmtı ıa11 ~t 
150 lira muhammen kıymet caklardır. Keyfiyet herl<e~f' 
li tarladaki: bilinmek üzere~ 
İyesi ve ~~afyazmanı: Balık~sir saylavı H. KARAN 
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