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,..~ ~~ ... .., ! LordlHalifaks, Hitlerle Görüşmek Üze-t 
., re Bugün Berline Gidiyor ~ 

!~~~~~~! 
GUNDELİK SİY ASAL GAZETE 

. 

Atatürk,DiyarbekirdeUmumi Mü-1 Birlik Türkiye Üçüncü-
ON JKINCI YIL SAYI: 3711 
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lirik Şat,:•ırabırlerindeJaşrekil, Vekiller re diGer zev(olduğu hald~ Hü,küOıeı Konağını, Orduevini, ı ffaikevini ge Birincisini 0-4 Mağ/Up Etti .. 
tesri 1 ettiler. Tayyare meydanında, Surlarda ve şehir in diğer m uh t e lı f yer le rinde te ık i k/e rde hulun du lar. 

Ankara, 16 (A.A.) - Ret-
•lcu111hur Atatürk dün öi
ltJhı Gölcükte bir müddet 
tt~akkuftan ıonra mader;e 
tellbltler ve burada bakır 
trılldenleri.z: ocaklarına~ çık 
lbıılar, teıieat, tnıaat ve ma 
den iıllhıalAtı hakkında ala 
~•rlardan fzahat"almıılar ve 
bı .. ıaat 'kedar. ıü.ren tetkikten 
10tıra ıe.yahatl~ran" devamla 

''llt 18 de Dlyarbeklri ıe 
'•flendt rm tılerdfr. 

~ Merulm yapılmamıuı hak
' ~11ldakt [emirlere~L rağmen 
h,llc büyük~ blr. l_ıevinç ve ' 2000 ni mütecaviz kadın 
heYecan tçtnde iataayooa 
'kın halinde gelmiıler ve 
.\ı•türkü ~büyükrve candan t .. ;.;> 

'l•hüra tla ıelamla mıılardır 
b Atatürk trenden Linerek 
•llta il Uf at etmiılerdir. 

d 4tatflrk ... akıam;'yemeitn . 
~·il ıonra mal1etlertnde 
'••ekil C e 1 i l ~Bayar 

~e Dahiliye Vekili, Nafia 
~ •lcıtı, ordu müfettifi ve 

._lttncı umumi müfettlı ve 
lir zevad oldufu halde H_a. 
~'"ini, orduevini ve vila · 
lttte mahJUS ıkatwc••""'• 
ı,tına teırif buyurdular. 

Cerek güzergahtan, gerek 
0 btnaların içinde bulunan 
bıt\terce vatandat candan 
1'ı•hürlerle Atatürke ta · 
~ifil ve tehauürlerlni arz · 
~ttiler . 

Atatürk Ha\keviode doğ 
'Uc;ı ~ konferanı aalonuna 

'ıirne~ buyurarak bumda 
~'ndılerioe intizar eaen 
~ a b i t a n, m e m u r i n 

~ belediye erkanı ve 

Prk ek va tandatın ftt-
11luız ve; fıürekli aJkııl.uı 
ar~sında kendilerine tahsis 
edilen locayı . teırıf etmııler 
ve sahnede Halkevl musiki 
heyetı tarafından büyük bir 
meharetle çalınan parçalıuı 

takdarile dinlemtılerdir. 
Bundan ıonra Atatürk 

halka teveccüh ederek fU 
tıöz 1eri ıöylemiılerdi,: 

"Yır mi ıeoe~:ıonrft tekrar 
Diyarbeklrde bulunuyorum. 
Dünyanın en güzel Ye en 
·- --- __,, -· •T•-- --

modern nefıa bir musiki 
dioliyerek beıeriyetin mo 
<lt>n bir halkı huzurunda, 

bu ha lkan 1:vınde bu anda 

duyduğum zevk ve saadetan 
nek11dar yüksek olduğunu 

ell:.ette takdir edeniniz Bu 

nu kaydetmekle bahliyaram " 
Atatürk b11gün öğleden 

evv .. l umumi müfetliı\iği 

ko\~rduyu ıereflendırmiflerdir 
ve müfettitlikte müf Pttışlağe 
bağh V8liieri kabul ederek 

Oairele Ye i HükUme 
Binasına Naklediliyor .. 

---------------------------
Dün8 de Maarif Ve Emniyet Datrl 
irel~ri Yeni Binaya Geçtiler .. 

Yeni Jwkılmt'l binasının uandan görıimişri 
Şimd ı ki halde yeni hükü· 

met binasına vilayet maka · 

mı ile bu daireler taıınm ı ı· 

Yeni hükumet bınasın11. 
dG.ll de Maarif dairesi ile 

E:tnniyet ft Müdürlüğü taıın 
lllııtn. 

Emniyet Müdürlüğünün 
'\llundu~u eski hükumet ya 
llındaki bina pollı karakoiu 
ol,caktar. 

tır . 

Jandarmıt , Sıhhiye. Ziraıtt 

daıre'eri d~ önümiizdelo gün
ler zarfında n ald ed ileceJder

dir 

vilayetlerin umumi va~i

izahat yetleri hakkında 

al dalar 

Müteakiben 20 sene evvel 
ıkamet buyurmut oldukları 

kö~ke:giderek bir ıut ka -

dar kalmıılar ve o zamana 

ait bazı hatıralarından b<ıb 
s~tmııleı dir. 

Atatürk tayyare meyda 
nan& gitmek üzere hükumet ... 
konağından ayrıldıktan 

sonra yolda Surdan geçer• 

ken' bir..,. müddet ~ tevakkufla 
ve Urfa l..apıı(denilen ,ıehi 

tin bu methalinde tetkikat 
ta bulunmuılor ve köprü 

ve diğer eski eıerlerıu mu 

bdf aza ve korunmaeı hak. 
kanda baza emirler vermit 
lerdir. 

Tayyare meydenınd(tay 
yere alayı t a r a f ı n d a n 

selamlanmış olan ,-1. tat ürk 

löyyart:cilerin önünden yü 
rüye.ı:ek geçmlıler ve ılUfat 

:ta buluomuılardlr. 
A tetürk tayyare alayı ku

mandan mm izahatını dınle · 
dıkten sonra istasyondaki 
huıu~i trene avdet buyur-

m U§I" rdır 
Halk Büyük Şefin geçtifi 

her yerde coıkun tezıthü ı at 

la ıelamlamal>ta ve aikıı 
la maktadırlar. 1 

Her kes seviniyor ve yaıa!.. 
Var ol! .. Diye baAmyorlardı . 

Diyarbeklrltler Atatürkü 
baiırlarına baemakla en 
büyük, en mutlu aünlerin 
den birini yaıadılar. 

Ankara~ 16 (Husuıi) -
Atatürk Dlyarbekirde hal
kın emaalıiz coıkunluğu içer· 
ıinde karıılanmıılardır. 

Büyük Önder, Diyarbe-
kirde_ halkevini ziyaret ede-
rek gençler tarafından veri· 
len konıerde bulunmuılar 
ve kendilerini muvaffakiyet 
lerinden dolayı tebrık etmiı 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Lord Ha lif aks B u 2 ü n 
Beri ine Uidıyor .. 
lo,f Halifı~s Almanya'- liiiYa-Japonyı arasmdıki an-
laşma etraf m~a 8. Hitleı le uörüsmeleıde bulunacak. 

Loodra, 16 (A.A) - lnat zu edilmekte iıe de bundan 
liz nazırlarından Lord Hali . evvel ispanyada vaziyetin 
faks yarın (bugün) Berline aydınlaomesı ve gönüllüler 

m..-selesinin hnlledilmeğe baı · gidece~tır. j 
Royter Ajanıı Hitlerle 1 lanması beklenilmektedir. 

yapılacak , bu görüı_m. e \ 1T ·ı 
esnasında a n t i k O muoıst 1 v ergı er 
palttı dahil olmak üz ·~ l üzerinde tetkiklere başlandı 
re bır çok meselelere temas Ankara, 16 (Husuai) -

edileceğıni bildırmektedir. Maliye Vekaietınde topla 

Londra' ! 6 (A.A .) -- Ha- nan bir komısyon vergi ka-
vas ajansıom:muhabiri bil- nunlan üzerind~ki tetkikle-

d•riyor: 1 rine bntlamııtır Komllyon 
Dün ög-leden sonra Brük- \ l 

vergılerin birlettirı mesi ve 
sele avdet eden ve Lord Ha · i azaltılması itleri ile meıgul 
lifax ılc' !ordun Herlıne ya 1 olmaktadır. 
paca~ı seyuhatın .. ortaya at· 

1 

Buou!ı için bir proje ha · 
tığı meseler hakkında görüş· zulanmaktadar. 

r.nüşlerdir 
1 

Proje B1t~vel< ti Celal Ba-
Lord H"'ltfxın çarşaml· a 1 \'arın ..\nİ•"raya dönüıün~ 

' günü (Bu gün)~Heıl nt- hıHe· kndar tamflmlanmıt olııcak-
hd t't n~ sı karadaıttıılmıı- tır 
t ı r. 

S .yui lnglllz rıll hafıileri, 
İtalyd harıciye nazırı Cia[Jo· 

lngıltercnin Ronıa sefirı Lord 
Perth ve halynnın Londra 
sefıri Grandi Van Sittard 

mülakatlarının sebep olduğu 

muhtelif tehirler 
lt~lya hükumeti 
bir &tide geç~n 

karııaıoda 

ile yakın 

temmuzda 
derpif edilen müzal<crelere 
bRtlannıası mevzuhb"'hıola 

Ci\ğını zannetmediklerini be. 
yan etmektedirl~r. 

hal~ a' hüHımetiyle Akde 
n iz meselelerinin ve ıkt me 
mlekdi alal<ad cı r eden dıj?• r 
meıelelerin görütülmeai ar 

Tokyoda lngi
liz aleyhtarlığı 

Tok )O, 16(Haclyo) (Ni 
si Nlsi) gazetesi, Jl:lpon genç 
lerinden mürekkep olmak 
üzere İngiltere aleyhine bir 
le§f'kk ül hazırlamaktadır. 

ş,.nghay, 16 (A.A.) - Ha 
lıhazırda Japonların kontro · 
lu altında bu\unmakta olan 
Nantoada yeni bir takım 

yangınlar çıkmııtır . Alevler 
mülteciler in bulundukları 

noktaya y11.klaşmaktadır. 
F ranslz ııe flri H. Naggar, 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Birlikliler 
( Yazısı ikinci ıayfada ) 

· 7 ürk - Yunan Dostluğu 

BalkanAntantı Kuvvetli 
Bir 

1\ 

S u 1 h Amilir .. _______________ , ________ ~-

Adalar denizinde; italyanm on iki adadaki mınfaatlıri 
Tür~iye-Yunanisıın menfaıtlerile ölcalemiyıcak ._ . 

kadar aheımiyırsizdir 
Nevyork Timeı gazeteılnln 

}' uı. 

Yunan baıvekilt General 
Metaksas Aokaraya yaptıjı 

reemt ziyaretinden ıonra bu
gün İıtanbula avdet etmiı 
tlr . Bu akıam Yunan kro · 
vezörü Averof tle Atioaya 
hareket etmeıi mukarrtırdlr 

Bu resmi ziyareti mütea 

kip oeıredllen bir komüni. 

kede General Metalceaııo 

Cumhurrelıi Kemal Ata· 
türk tarafından kabul edil. 
diği ve Yunan baıvekili ile 
Türkiye devlet ricali ara· 
sında yapılan görüımelerde 

birçok beynelmilel meıele 

lerın ve bilha11a Yunanistan 
ile Türklyenln müıterek 
menfaatlerini alakadar eden 
hususların tetkik edıldtğl 
bıldirilmekted ı r . H~r iki 
memleketin hükümetleri 
6alkl\n antantanın Avrupada 
ıulhün ldamesi itinde ku\' 
vetli bir amil olduğu husu
ıuodaki ~.anaatlermi yeni· 
den te yıt et mitlerdir. 

Kendiıiyle yaptığım bir 
mülakatta General Metak · 
ıu Ankarada gördüğü hüı · 

nü kabulden ziyadesiyle mü· 
tehassis olduğunu ve Türk -
Yunan dostlüğuna kartı bes 
(emekte olduğu sar11lmaz 
imanın bir kat daha kuv
vet bulduğunu kaydettikten 
sonra dedi ki: 

v Her iki memleket Bal · 

kan antantını buı6nkü ihti
yaçlartmızı karıılam1ya kl
yafet edecek bir kuvvette 
görmektedir . Bugün Avru 
payı karıştıran ihtilafta hiç · 

bir tarafı iltizam t::hnek ni 
yetinde df"ğlliz . Bununla 

beraber sulhün muhafaza11 

fçin çalııan herhanıl bir 

Adalar denizinin Türkiye 
ile Yunanlstaoın malı oldu
ğu ıeklinde Yunan baıve

kiline atfen yazdıiı bir ya · 
zıyı mevzubahıeden General 
Metakıaı gerek Türk, ıerek
ıe Yunan hükılmetlerinin 

Adalar denizi üzerinde btr 
hak inhisarı iddia etmedik· 
lerini, yalaız ( bu ha valide 
menfaat bakımından en ile
ri gelenler olduklarını teba

rüz ettirdiklerini bildlrmit 
ve misal olarak Adalar de· 
nizlnde On iki ada dolayı

ıiyle ltalyan menfaatlerinin 

aynı havalideki Yunan ve 
Türk menfaatlartyle ölçüle· 
miyecek kadar ehemmiyet · 
ıiz olduğunu ııaret elmtıttr . 

Partste çıkan "Le Tempe., 
gazetesi Yunan_krahnm Fr· 
uaya yapmıt olduğu ve 
Londraya yapacağı ziyaret 
ten bahsederken bu:zıyare 
husµsi mahiyetini tebarüz 
atttriyor ve Balkanlarda ve 
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

Kahire 
Civanna ~ir f ransız tay· 

yaresi düıtü 
Parla, l 6 (Radyo)- Fran· 

ıız müıtemlekelerinde yapı· 

lacak hava manevralarına 

iştirak etmek üzere buradan 
hareket eden tayyarelerden 

biri, Kahire civarında düı · 

nıüştür. 

Tayyare alçaktan düıtüğü 
içiu içindekiler zarar görme. 

mittir. 



SAYFA: ı 

Tarihi Tetkikler: Xlll 

Ayvalık Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

"Öğretmen,. 

Beni Ayvalık ue Cwarı Hakkında Ta 
rihi Tetkikler Yapmağa Tt:şvlk Eden 
EKREM ÇA VULDURA Armağan . 

(lJHllk CllllflRI lit IUHk- Paraıkevı) manastırı var· 

kıfıt H ırazl) dır (s} 

.... 

Ay•alıkta ( 11) büyük kilhe 
•ardır: 

1 - Yukarıkl mahallede 
memleketin en zeoıln kıli

ıelerlnden btriıl olan (Ay Di
mttrl) 

2 - Aynı Yukarı mahal
lede (Takılyarfon) kiliıesl 

3 - Pazar yerindeki 
(AJ Yani) ktltıeıi . (1) 

4 - Memleketin Orta 
mahalleılnde metropolttba
ne a•luıunda Ye metropolit
baae btnaılyle camaat yazı· 
hanelerini mOıtemil bulunan 
(Urucu Meryem} killteıl. (2) 

5 - Yine memleketin 
orta11atla (Ay Y orıl) kiltıe. 
ıl. 

6 - Aıafılcl mahalle-
de (3) meıbur (Ekonomos) 
tarafından Jnıa olunan (Zo 
ocloboplyl) kiliaest. 

7 - Memleket hasta ha· 
neti mOıtemilitındao (Ay 
Haralamboı) ktllseıl. 

8 - Orta mahalJenin 
tarln cenublıtnde klin 
(Ayatriaı) ktliıeıl. 

9 - Yukarıki kilisenin 
biraz ıtmallnde 

Nlkola) killaeıl. 

kitn (Ay 

ıo - (Ay Vaıtli) ldliıeıt. 
11 - Memleketin ıark 

lıllkametlne teıaC:iüf edilen 
tepelerde klfn (Profitllyan) 
ktliıeıl. (4) 

baıkaca kOçük kıltaeler de 
•anlir: 

1 - Memlelretin ıarkı 
cenubtıtnde kata (Ayandon) 
kllfteıl. 

~ - Haıtahane binası ar
ka11ada ıayet ıftzel liir yer· 
de klln (Ay KoıtanUo) kili· 
ıeıt. 

3 <Ay Pandelelmon) 
4 (Evankelfıtlrlya) 
S (Anallpıevi) 

6 ffak11erhuvon) 
7 (Ay Ntkola) 
8 AyıyH Marlyiı) 
9 - (Ayıya Ktryakı) 

1 O - (A:y Yoreı) 
Ve K6çO'k köy 1ahtlinde 

(Metaporfoılı) ile < Ayıyan
Ekaterlnl) ve memleketin ıt
maltnde klln ( AyıyanKlrya
kt) ve tehirin fark cihetinde; 
(Ayylya Varvara) lle (Ayıe· 
yon Apoıtolon) ve (Ayacı) 

namındaki kGçük kiliseler 
Yardar. Bunlardan maada· , 
A1valak haricindeki yakın 
mesafelerde elliden fazla 
küçGk ibadethaneler vardır. 

Memleketin cenup cihe
tinde (Laka) mevkUnde (Ay 
Ntkola) lle onun karııaanda
kı aahllln tepesinde (Ayıyan 

(1) "Pazar yeri,. halen de 
Ayvalığın pazar yuldir. 

(2) Bu kilise ue Metropollt 
hane bir yangın nelictsinde 
yanmııtır. Bulunduğu arsa 
pazar yeri halinde kullanıl. 
maktadır 

(3) Bu günkü .. Hayrettin 
Paıa Mahalleıl,, Dereboyu, 

(4) Halk arasında ( Pro 
fltllya) adiyle. t1nılan bu 
ıımt halen Ayualıklıların 
•Lr mcılre 11erldlr. 

Memleketın )ukarı ma-
balleılnln kenarında (lvran) 
namındaki manaıtarın (Pa · 
nayan Portaryltasya) namile 
maruf malil<aneıi olan çift· 
lik mevcuttur . 

(Kabristanlar) 
Memlekette üç kablristan 

vardır. Birisi memleketin 
ıimaltnde (Ayıipirldon) ile 
cenup cihetindeki {Haataha
ne kabristaoı) ve (Ayvaıstl) 
kilıse1I ittlıallndeki kabriı· 
tandır: 

(Mektepler) 
Ayvalıkta (8) mektep var· 

dır. 

J - Dokuz eenit sınıf 
odalarını, mükemmel ali.t 
ve edevatı fenniyeyi muh · 
tevi fizik atelyesini, kütüpha· 
neyi, müdüriyet odalarını 

ve muhtaç talebelerin yazı
haneıile tasarruf sandığını 
müıtemi l ve karı111nda ra -
aatbane dairesiyle jımnaatik-, 

ha•eıl bulunan liıe. { 6) 
2 - Lisenin avluıunda 

yukarı mahalleye mahsuı 

ilk erkek mektebi 
3 - Eıkl akademi hav · 

zanın üıt cihetinde Yukarı 
mahalleye mahıuı ilk kız 
mektebi . 

4 - (Ay Yorııi) ktltıesine 
mutta11I yükıek veyahut 
merkez kız mektebi. ( 7) 

~ - • .., . -~lııı. -' . 
leye att kız mektebi 

6 - Orta mahallede (Gö
liya) mevkilnde Orta mahal. 
leye mahıuı ilk erkek mek· 
tebt. 

7 - (Zoodohoplyi) nam 
ktliıe avluıunda A t a ğ ı 
mahaJJeye mahıuı i lk lnz 
mektebi. 

8 - Aynı ktlse o•lu-
ıunda aıafıki mahalleye 
mebıuı tik kız mektebi. 

(5) Bu manastır haraptır. 

Yukarda ıöyle.dl!/İmi: ueç
hllt bu manastıra şuuru 
bozuk olanlar getlriltrek 
ted•vi edilirmiş . Hurası bir 
darülşaf aka inıiı. 

(6) Bu bina; yukarıda 
yazdı{iımız veçlıflt: halen 
Cumhuriyet ilkokulu olarak 
kulamlmaktadır. 

(7) Bu bina; halen Ayva
lık lsllkldl okulu olarak kul 
lanılmaktcıdır. 

- SONU VAR 

.. 
Tokyoda 
lngiliz 
Aleyhtarlığı 
(Baı tarafı birinci sayfada) 

Nantaonun ıimaltndeki mül
teciler mıntakasını ziyaret 
etmiıtir. 

Sefir mültecilerin .. maddi 
vaziyetlerinin mühim suret 
te aalih bulnıuı olduğunu 
rnOtahede etmitti~. 

Bu mıntakamn idare ko · 
IDlteıi, büyük müıkülita rağ· 
men haıe itlerini tem ine 
mu•aff ak olmuıtur 

Fransız mıotakaııoda nü 
fuı miktarının altı yüz bin· 

fÜRKDILl 17 IKlNCl TEŞRi" 7 39 

.. .. . . ' . 
' • ,;· •. , .., • · 7,.";n~ --~~· ·, • .... '.\, ,, ' ,'· t • ......... __ •· ~ .. • i . 

' i .. 
1 
1. 

• 

SEHİR HABERLERi 
' \ • .~. ;·;····~ • • • ~ .; '"ll 

Muhtarlara ikinci K ·rs 
O ün Aç il d ı .. 

Dün Acılan Kursa 180 Muh-, 
tar İştirak Etmektedir .. 

Kay kalkınma itleri ve 
köy çalıımaları hakkında 

aydınlatılmak üzere mer 
keze batlı nahiye ve köy 

muhterları tçin ikinci kura 
dün açılmııtır. 

Bu ikinci kursa 180 muh· 
tar tıtlrak etmlftlr. 

Daire müdürlerinin de 
hazır bulunduiu bu toplan · 
tıda lıtlklal martı ıayaa ile 
ayakta dinlenmlıtir Müte 
akiben Valimiz B. Ethem 
Aykut muhtarlara hitaben 
ıu güzel ıözlerJ söyle~ııler· 
dlr: 

"İkinci kursun derelerine 
ait münakaıaya baılamadan 
önce hepimizi ayakta, hey· 
kel gibi hareketsiz durduran 
istiklal marıı çaldı . 

hiç bır ıey verilmezdi. 
Cumhuriyet aıarı kaldırdı . 

İıte eski devlrde herkeı 
bir be la kesiliyordu. Köylü 
ye kıymet vermek, Halk Hü· 
kiimetlnin düfijneceği bir 
mesele oldu . Bundan on yedi 
sene evvel halk düıünülmüt 
ve on dört sene evvel köy 
kanunu yapı l mııtar . 

O kanunda yazılı, muhtar. 
lara verılen ıallhiyetler ne 
' a lilere, ne kaymakamlara 
ve ne de nahiye müdürleri
ne verilmıı deiildir. 

Köylü adli. manevt bir 
rahıı olarak telakki edil· 
mittir . 

iki it vardır: 
1 - Devlet tılert 

2 - Köy itleri 

Susığırlıkta 
Hırsızlık 
Yakaları .• 
Susığırlık . l Hususi ] -

Son günlerde burada hırsız . 

lık va kalan f azlalaımııtır . 

Hariçten gelen kıptilerin di· 
lenmek bahaneılle gündüz· 

den soyacakları evleri tayin 
ederek, geceleyin hırsızlık 
yaptıkları t..nlaıılmaktadır . 

Bu arada tahrir ara 
zi komıiyonu reisi İzzet T e
kinin evinden blrkaç gün ev· 
vel r 1 o lira çal.nmııtır . 

Vakaların önünü almak 
için herıeyden evvel eündiiz · 
leri dilenen kıptilerln mene · 
dilmeıi zaruri görülmekte 
dir. 

Bir tayin 
Dofum ve çocuk bakım

evi hemıirelerinden Nesibe 
Ankara EttmMut hıf zıHıhha 
merkezi hemıtreliğine tayin 
o!unmuıtur. 

Kısrağı 

Çalan 
Geri Getirdi 

Btğadıcın Orta mahalle 
sinde oturan Emin oğlu Ali· 
nln geceleyin meradan taylı 
bir kısrağı çalınmııtır. 

Fakat jandarmanın tahki· 
kata baılamaeından bir hafta 
ıonra kısrak yine aynı yer· 
de bulunmuıtur, 

Kısraiı çalanın, hır11zlıi10 

meydana çıkacağından kor· 
karak hayvanı gerl ıettr · 
diği anlatıl maktadır. 

-~ 

Bir Çocuk 
Fayton 
Altında Kaldı. 

Dün istasyondan ıüratle 
gelmekte olan Ahmedln ıd•· 
resindeki) faytonun altıod• 
bef, altı yaılarmda bir çoçuk 

kalmııtır . 
Çocuğa birıey olmamııtır· 

Suçlu fayoncu yakalanm•t!!-

Biliyorsunuz k i dütıman 
memleketi yer yer ıı.lmııtı. 
Senelerce devam eden har. 
be istiklal Harbi denir. Bu 
nu ıiz yaptınız Cebren la -
Uklilimizi aldık. Bu marşı 

Halkı mevzubahs ederken 
on yedi mılyon inıanın 14 
milyonu köylü olduiuna göre 
o devletin ekıeriyeti köylüdür. 

H eyeti ihtiyariye; devlet 
vazifesi köy vazifesi ve mil
li vazifeleri öğrenmelidir 

Devlet bir kmm vazife-

ilkokullarda Uçak Bil
gisi Der.si eri.. 

duyan hemen dıktlir ve d in
ler. 

Dünyanın milli kıbleıi ls
tiklaldır. Martın çalındığı 

l eri milli teıekküllere ver· 
mlştir . 

Bu dırsin çaışamba günTiüleden sonraki serbıst 
mesai sııtina ~onmak i~timali var. 

yere yüzünü döndürmek res
mi t&zlml eötterir. Baııbo

zuklar ıapkayı çıkarır, aa -

devam eder. 

Muhtar Arkadaılar; 
Merkez kazuı muhtarları • 

ikinci grup kurs baılamak 

Tayyare Cemiyetini, Kızıl 
ayı milletin eline vermlftir . 

Çocuk Esirgeme Kurumunu - ~ 

olarak millete verm fıtir. 
Hususiyet arzeden devlet 

İfİ vardır . 

ilkokullarda ıktisat bilgisi 
derslerinden baıka bir de 
uçak bilgisi d ersi verileceği ,, ------.-- - -- . - ... -•---· 

üzere sizi çağırdılar. Bu0 • 

dan evvel ve daha evvel 
çok münasip zamanlar g~ç ı 
mittir. 

Milli it olarak da inhiıar 
lar idareal vardır . 

lnhlıarlar kaçakçılığı men· 
eder . lnhitarlardan toplanan 
pa ralarla devlet hesabına kir 
olarak ~imendüferler yapıhr . 

müfredat proğramına 1ıöre 
dersler bir hafta iç inde 26 
saate taksim edi lm ıı oldu
ğundan iktiıat ve uçak bil · 
giıi dersleri için müfredat 
proğramındaki de rs takılma . 

tında değiımeler yapılmaıı 
icap etmektedir 

Bazılarınız düıünürler. Kura 
daha evvel niçin yapılmadı 
dersiniz. 

Biz bunu dütündük. Daire 
amtrlerlnin de ona göre 
itleri vardır. En münasip 
zamanı bugün bulduk ve sizi 
bugün topladık. 

Bunu tuhaf göreceksiniz 
Bundan evvel sizi kura için 
çağırmıılardı. 

Biz bundan evvel tekrar 
ede• kurılara uymak için ıizi 
çağırmıı değiliz. Muhtarhk 
gittikçe önem pe yda e ttiğı 
ıçin ıizi buraya çağırdık. 

Bundan on beı sene ev· 
vel köy kanunu yoktu. O de. 
vlrde fnııanları bir araya 
toplamak cürüm telakki olu
nurdu O zaman heyeti ihtf
yariyenfn sa lahiyeti yoktu. 
Köylünün ehemmiyeti yoktu 
Köylüden vergi al ınır, har 
be sevk edilirdi. Köylüden 
her ıev a lınır, fakat köylüye 

den bır milyon dört yüz bi · 
ne çıkmıt olduğu tahmin ed· 
ilmektedir. 

Şanghay , 16 (A.A ) - Ja 
pon ordusu namına ıöz söy · 
lemeğe ıalihiyettar bir zat 
kıtalarının Şanghaya 60 ki· 
lometre m esafede kiio Kin 
sanı zaptettiklerinl bildirrnek 
tedir Çinliler Japonların yü· 
rüyütüne mukavemet etmek-
te ve garp istikametinde ıü . 

ratle ricat etmektedirler 

600 Senedenberi iane 
suretlle iki bin ktlometre 
demiryolu yapılmııtır . 

14 Senede bunun yedi , 
sekiz miıli dcmiryolu yapıl 
mııtır Hunu yapan sizin· 
himmetinizdir . 

ilk tedrlıat dtrektörlüğü 
bir komlıyoo toplayarak bu 
meseleyi tetkik ettirecek ve 
münasip gördüğü ders saat· 
leri_ üzerinde değiımeler ya
pacaktır. 

Ders saatleri üzerindeki 
değiımeyi yapmadan ikinci 

Bunla rı yapan mhiıarlardır ., b" f -1 k . 
ır ormu aranara vazıye-

Kaçakçılıia mani olmak la- tin düzeltilmeıi de ıhUmal 
zamdır Siz gelmeıeydinlz dahilindedir. 
vazi fenizi yapabilir miydi 
niz? Y apamazdını~ 

Bura ya gelince birıey bilmi 
yordunuz . Giderken kafanızda 
bir fazla l ık olacaktır . 

Sizin dünya bilgılerine 
ihtiyacınız vardır . 

Sizin buraya toplanmanız 
lazımdır. 

Arkadeıl ar; ıize benden 
ıonra ve rilecek malumatı 
dikkatle dinleyip dünya, 
devlf't iılerini tatbikatla an
latacak olan arkadaıları din 
leyiniz. 

B•zde eskiden cemiyet, iç· 
Uma gibi ıeyler cürüm ad-
dolunurdu. l 

Bize sık 11k toplantı yap · 1 

hran ve "Köylü Devletin Ba ·I 
ıamağıdır ,, "Köylü Efendi I 
sidir ." Diyen yükıek Ata 
türkü hürmetle anar ve ılze 1 

zih in açıklığı dilerim ,, 

Kursta verilen dersler 
Öğleden sonra 1aat 13 

den itibaren kursta Sıhhiye 

lıkokullarıo çarıamba gü 
nlert serbest mesaiye haare · 
dilen saatlerini bu derslere 
tahıis edilmeıi de d ütünül · 
mektedir Haber aldığımıza 
göre, uçak bilgili d erslerine 
çok önem verilecek; çocuk· 
lara bu dersler seviyelerine 

Müdürü B. Muhlis Suner ıari 
ve irai hastalıklar, Aıker · 
lik Şubesı Reisi Yarbay B. Sıt· 
kı yoklamalar, kaçaklar ve 
diğer aakerlik itleri, Veterl · 
ner Direktörü B Behçet Tun 
çay hayvan hHtalıklarr, tek. 
tırnak!. ve çift tırnaklı hay· 
vanlarda t•P ve diğer has
talıklar , Varidat Mümeylzi 
8 .Fahri vergiler, arazi , sayım, 
yol vergileri hakkında ders 
ler vermlılerdfr 

Hal~evinde fllim 
Halkevlnde 

iştirak eden 
halka kültürel 
rilmlıttr. 

akıam kursa 
muhtarlarla, 

filimler gölle· 

uygun 

caktır 

in bir 

bir ıekilde anlata la 
fÇ" Ayrıca bu dersler 

de okuma kitabı "n· 
..... d a scurılecf"ktlr 

Halkavi laşkınlıörndın: 
18· 11-937 Perıembe gii· 

nü az bilenler ve hiç bi)Oll· 

yenler için lngllizce kurslar• 

açıla~akhr. 

Bu_kunlara devam etoıek 
isUyenlerin evimiz ıekreter· 

llğine müracaatları . -
~e~ir Kulü~ü liyaıetin~ın: 

Kulüp fevkalade kooıre · 

ıinln 17 · T eırtnaani · 937 

Çarıamba günü saat 20 ye 

talık edildiği ıayaı ile arı 

ve bu gece Kulüp azaııP111 

buyurmaları rica olunur. 

Birlik Türkiye 
" Ucüncüsü 

J 

Oldu. 
Ankara, J6 (HusuıO -

Birlık bugün saat 15 te Ad•· 

na bölge birincisi olan Ad• · 
na ldmanyurdu takımı ile 

karıı laım•fhr. G6zel bir o'f 

undan sonra Birlik. Adan• 
t · takımını O - 4 maflikp e 

mtı, böylece Türkiye üçiiO· 

cülüğünü kazanmııtır. 

S rfJ• Burada finala kalan • 
ıun bölaıe birincisi Bafra ta · 

kımı ile lzmit bölıe btrf PCI 

ıi Akyeıil karıılaıacakı bıı 
bi jp· maçın galibi Türkiye ' 

cisi, mağlubu da ikinci ola-
caktır. 

Birlikliler yarın (bıııilP) 
buradan Balıkeıire hareket 
edeceklerdir. 



, 
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İlan Harpsiz Harbe Karşı Hareket: ve bunda muvaffak o lamaz
P sa cezai tedbirleri derpiı 

1 Bu makaleye göre: Jap U k S k S ıh B 
ı edecektir. 

za ar u unu ozan onya hükumeti dost devlet· 
wJ 

bir Mucize mi? 
Sağ Cenaha Mensup Bir Fransız Gazetesi: 
''Brüksel Konferansı Bu Kadar Küçük Bir iş 

/cin mi Toplandı?,, Diye Soruyor. , 
Uzak tark vaziyetini ve 

bllha11a Japonya ile Çin 
"ra11nda mevcut ıhttlif ve 
cereyan etmekte · olan harp 
ll'ıeseleıint müzakere etmek 
üzere toplanan f~rükıel kon· 
feran11 Franıız ıazetelerln
de uzun neplyatı mucip ol· 
lbuıtur. 

Yarı resmi mahiyetteki 
tnatbuata göre: 

Konferanı oldukça müsa· 
it bir hava içinde açılmıı· 
hr. Btrleıtk Amerika, İngil· 
tere ve Fransa murahhas
ı-,, tarafından okunan dek
llraıyonlar araıındakl bir· 
hk dtkkat nazarına çarp · 
ll'ıaktadır, Bunların her üçü 
konferansın gayeıi ıulhün 
terntni olduiunu aynı söz· 
lerle tebarüz ettlrmfı ve Ja· 
S>onya ve Çinin bundan ıoo · 

ra sulhperverane vasıtalara 
baı vurmaları lazım oldu· 
funu beyan eylemitlerdir. 
Konferansta ihtilaf hlHinl 
>teren yegane tezahür ita 1 • 
hn murahhası tarafmdan 
"•ki olan İ>eyanattır. Şim· 

dilik, Tokyo hükumetinin 
Bıükıel konferanıına İftira· 
kanı temin için yapılan te 

tebbüslerin verecekleri ne. 
ticeyi beklemek ger~ktir. 

Sağ cenah gazetelerine 
töre: 

Hergangi bir muayyen 
IQevzu hakkında olduğu gi · 

bı Brükıel koof eran11 hak 
kında da ıağ cenah gazete· 

!etinde. az çok farkla fikir 
lere tesadüf olunmaktadır. 
"Journal del Debah" gaze
teıi ko11feranım, Çin.Ja-

l>on ihtilafında Milletler Ce
t"aiyeUnln sanksiyonlar gibi 
l'lleıum bir vasıtaya baı 

•urnıaıına meydan verme· 

tn~k için toplandığını bu ih· 
~ili( karımnda sanksiyon1ar 

tedbirinden hiçbir fayda bek 
lellernlyeceğini ve bilakis 
beYnelmllel vaziyeti iğlik 
edeceğini, Brüks~lde bu leh · 
hltenın önüoe geçtlebilece
~1ni beyan etmektedir Bu 
h.ıeteye göre baılıca mu 
l''hhaalar ve bilhassa lngil
tere ve Birletlk Amerika 
"-,.. 

murahbaıları bir mahkumt · ı diğer devletlerin izzeti nefıl 
yet kararı vermek için Brük. itibar nazarına alıoarak Fra· 

·:~e1e gelmlt olmadıklarmı nsa ve İtalyanın da bu kü. 
söylemitlerdir Mamafih bu çük daireye ithali teklif 
hal, Japonyanın Çındeki te· edildi Acaba lngilterenin 
ıebbüıünün hakh adddolun· maksadı uzak ıarktaki "ıla 
duiunu ifade etmez, fakat nı harpnz harp" e karı• ge 
düıüoölı;rıeden yapılacak mü· ntı bfr harekete Amerkayı 
dahaleler fenahğı arttırma- da ittlrak ettirmek midir? 
ktan baıka bir netice ver- Bu katiyen varid değildir. 
mez. "İzahat illi yen yalnız Ancak, Eden avam kama
btr murahhas olmuıtur, bu raaına aynı dil ile konuıan 
da babli, Sovyetler murah- iki büyük camia araaında 
haaıdar. Mamaft Litvinof bir yakmlık .. vücuda getir 
harp tehlikelerini çoğaltabi. mek iıtediğint söyliyebil · 
lecek vaziyette değildır. mek arzusundadır. ". Brük 
Sovyetler namana ıöz söyle· sel konferansa bukadar kü 
diği zaman hlr Sovyet mu- çük bir ıo için mi toplandı? 
rahha11nan neden bahıede· Su&linl ıoran bu ıazete Mıl 
ceğinl, Sovyetlertn her ta Jetler Cemiyetinin dokuzlar 
rafta kargaıalıklar vücuda konferansı perdesi arkasın
getirmek istediğini eo baıit da gizlenmeyi daha müna-
hukuk kaideleriyle ,.fay et slp bulduğunu beyan etmek 
tiğini herkes bilir " Diyen tedir. 

bu gazete konferanst .. n bü Parla mali mehallfieri ile 
yük bir netice beklenemiye rabıtadar " loformation ,, 
ceğl kanaatindedir. Japon gazeteıindekl makalesinde 
yanın tıtirak etmemesi kon· Feroand de Rrinon Brükıel 
f eranı mesai&ini bilhaua zor· konferansının hazırlanma 

landıracaktır. 11nda hiçbir noktanın ıhmal 

"Echo de Par is" gazete
ıinde bu mevzu ile mt>fgul 
olan Pertlnax konfe 
ran11n toplanma11nı icap et
tiren aebeplertn neden iba 

ret olduğu hakkında ıüphe · 
li bir sual sormaktadır. Bu 

zata göre büyük devletler 
Tokyo ve Nankin hükumet · 

ferine ta vassul teklifinde bu· 
lunacaklardır. Bütün mesele 

bundan ibarettir. Baıka bir 
netice beklenmemelidir. Ma· 

arnaf i bu konferans da he 
nüz zayıf olmakla beraber 

ikinci bir oyun vardır. Bu 
da İnglherenin Bırleş.ik Ame 

rika ile anlaımak arzusudur 
İngiltere, icabı halinde Çin 

Japon ihtilaf ma İngiltere ve 
Birleıik Amerikanın muta-

vaasıt olarak karııabilmeleri 
müsaadesini almak istemek· 

' tedtr. Amerika murahhaaı, 
beynelmilel bir tesanüt man 

zarası temini için Belçika· 
nın da lngtltere ve Ameri 

kaya iltihak etmesini talep 
elmiıtır. Hundan sonra da, 

edilmediğini yazıyor. 

... . Hrüluel konferansının 

inkitaf larım büy\l\c bir ala 

ka ile takip etmeliyiz, Fa · 
kat bu inkltafları lüzumsuz 
nikbinlerden uzak olarak ta 
kip etmeliyiz Bu konferans 
dahil müult ve ayan görü 

nüıler husulüne amil olabi· 
lırse de hadiıelerin önüne 
geçmek ve bunları tanzim 
etmek imkanından mahrum 
olduğu da gayri kabili in 
kardır.,, 

Sola mensup olmakla be · 
raber faıizme karıı bariz 

bir sempati gösteren "Re 
pulique .. gazetesinde Jean -
Plerre Gerard ıu fikirleri 
ile ıürmektedir; 

Brüksel konferansı, pren 
sip itibarile, Milletler Cemi· 

yeti namına hareket etmek 
tedir. Gayesi Uzak Şark vazı 
yetini tetkik etmek ve bu va· 
ziyete bir nthayet verilmesi 
için lazım olan çareyi ara 
maktır Demek oluyor ki 
herıeyden evvel uzlaıtarıcı 

hk vazlfeıtyle mükelleftir 

•oanaaaanaaaaacaaaaanaaaaaaaaaanaa~ 1 
1 ~ 

iı s. o.s. ~ 
ıon derece kıymetli olacak 
bir hikaye ziyafetini aıla 
kaçırmak istemiyorlardı . Fa 

\ , D 
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l l\ıyıya iki kayığın yaklaı · nı anlamakta ıeclkmediler 
~~' uzaklardan seçilince, Son bir gayretle sandal, 
ehcan son dereceyi buldu. kumlaran üzerine kadar kay · 
Biraz sonra içlndekıle mışh. Kayıkta mürettebat 

tı .. 
1 azgın denizle boğuıtuk tan dört kiıi ile ilk defa 
''• bü]ıük bir tahHılye ıandalı sahile atlıyan ve sevincin 
''h -) ile yaklaıtı . Lagardnaı- den delic~sine sıçrayan bir 
t 

01le.l ve aahıl idaresi mü köpek vardı. 
b~leb&tı, ihtiyaç halinde, Derhal, gazete 
~ lll&ra yardım edecek lerl, ellerinde not 

muhabir 
defterle· 
aaf ve 

salim kurtulanlara doğru 

kot tul ar. Okuyucuları için 

ı '~1Yette, hazır bulunuyor riyle tehlikeden 
'td '-'G 1 Fakat hepıi de, her 

d•balenin yersiz olacaiı-

kat onlar, kalabahk aratın 
dan orta)·a çıkıveıen ve dört 
betbahtın etrafında sağlam 
bir kale meydana getiren 
ıi ahlar glymit ıekıen ada 
mın, yani ıekıen avukatın 

farkında değillerdi. 

Avukatlardan biri: 
- Çekilin! Diye bağırdı, 

biz ward Line kumpanyaıı 
nın avukatlarıyız. Kumpaa 
yamızan menfaatlarm ı koru
ma vazifesini üzerimize almıı 
bulunuyoruz Bu adamlar, 
bizim ıuallerimizden maada 
hiç bir sorıuya cevap ver
mlyeceklerdlr. 

lerden birinin ta,·asııutuna 

aleyhtar olmadığını beyan 
etmit bulunduğundan Uzak 

ıarkta bir uzlaıma meydana 
getiri1mesi ümitleri kati ıu 

rette mefkud sayılamaz. Ma
maf i bu itte en ziyade 

alakadar bulunan Japonya
nın konferanH tıtlrak et· 

mek istemeyifi anlaıma 
ümitlerini azaltmaktadır. 

İngiliz efkarı umumiyesl

nln bir kısmı cezai tedbirler 
i~tlha7.Jm teıvik etmektedir. .. 
Ekonomik cezai tedbirler 
lngllterenln hoıuna gitme· 

mektedlr. lnglliz milleti ahı 
verlıloe düıkün tüccar bir 

millettir. Bundan maada it 
alyaya karıı tatbik olunma · 

larandan hasıl olan tf!crübe 
ıaikaslyle ıankstyonlara kar. 

ıı nefret hisleri beslemekte
dir Brüksel konferanıı akim 

kalacak mı? Hayır akim 
kalmıyacak, fakat 1918 se 

ne~nden bugüne kadar içU· 
ma etmtı olan konferansla

rın yaptıldarmdan baıka bir
ıey yapamayacak . 

Müfrit soldan komünist 
"Humanlte,. G a z et e ı i 

Brüksel konferanııında ıöy· 

lenen uzun nutukların acık

lı bir intiba husule getirdik· 
1 terini bey&ndan sonra di · 
1 

1 

\ 

yor ki: 

" . .. Brüksel konferansı mu· 
ayyen bir maksatla toplan 

mııtır. Bu da Uzak ş·arkta 
ıulhfin iadesi çarelerini bul 
maktır. 

Bunll nasıl muvaffak ol 
mak kabildir . 

Uzak Şark ıulhünü bozan 
şey bir mucize deği\dir . Br· 
ükıel konf eranıanın kendi 

kendine ıorrnaaı lazımgelen 
bir sual vardır, Bu ıual de 

ıudur: Çini Çinin mülki ta. 
mamiyetioi ve istiklalini za· 

mln bulunan muahedeler 
ahkam1na muğayir olan bir 

tecavüze kurban olmuı mu· 
dur, olmamıı mıdar?., 

Halbuki, Sovyet murah 
hası hariç olmak üzere, Br 

üksel konferansına iıtlrak 

eden murahaalar bu suali 

ıormıyacaklarına göetermlı 

lerdir . . 

Bu ıabah, logilterenin Sa 
lamankaya bir murahhas 

göndermiye karar verdiği 

haberi ıayi oldu. 

Chamberlnin lngilteresl 

milletleri bofazlıyanlaran im· 
dadına koıuyor. ,, 

Vaka hiç umulmadık bir 
çabuklukla nihayet buldu: 
Dört gemici kucaklanarak 
bir otomobile atıldı ve bir 
avukatın nezareti altında 
Nevyorka gönderildi. 

Avukatlar Ward Ltne kum· 
panyaaı müdürlQğü tarafan· 
dan New. Y orkta verilen tali· 
matı harfi harfine tatbik 
etmiılerdl. Felaket haberini 
alır almaz, kumpanyanın 

tik iti seksen avukatın müt 
terek mesailerini temin etmek 
olmuıtu 

Bu esnada, ikinci bir san· 
dal Hhlle yaklaııyordu. Bu 
defa bir çok inıanlar Morro· 
Caatlede akrabaları bulun
duiunu ileri ıQrerek kalaba· 

SAYFA: 3 

Çaykofski 44 Sene Ev
v e I Ölmüştür .. 

Meıhur Rus musiklıinası 
Çaykofıki bundan 44 sene 
evvel ölmüıtü. Ôlümüoüo 
kark dördüncü yıldönümi 

dolay11iyle bu ayın alt11ın· 
da Moskova civarındaki 
Çaykoıki müzesi gezildi. 

1 

Çaykovıki müzeıl Mos· 
kovadan 80 kilometre öte
de bulunan Klin lıimli lcü· 
çük bir ıehirde bulunmak 
tadır. Ve meıhur muılklıi· 

nasın oturduğu evde kurul · 
muıtur. 

Çaykovski en büyük bes
telerini Klin adındakı bu 
ıehirde yapmııtır. Bunlar 
araıında "Al tancı senfoni,, 
isimli beıtesl zikredilebilir. 

1940 Senesinde Çankovı
klnin doğumunun yüzüncü · 
yıldönümü olacaktır. lıte o 
vakit Ruslar, Klın isimli bu 
ıehrin adını da değittirerek 
çaykovskt ıehrl adana çevir 
meyi dütünüyorlar. 

Müzeye girildiği zaman 
ilk 1röze çarpan ıey Çay. 
kovıkinin resmidir . Kendisi· 
nin kullandığı muazzam bir 
piyano vardır. Bundan baı 
ka müteaddit diier resim· 
!erden müteıekkll bir gale · 
ri d e mevcuttur. 

Birçok resimlerde Çay. 
kovıkl ailesi aoneıi , babası, 

kardeıleriyle birlikte görül
mekt~dir. Hocalarınm ve ar· 
kadaılarıoın resimleri de 
bunlar arasında bulunuyor. 

• Çaykovski Mourın da mu· 
sikisiol sevdiği için kütüp• 
hanesinde onun bestelerin
den müteıekkil büyük cilt
ler görülmekteydi Onlar da 
aynen muhafaza edilmlttir 

Sonra ÇaykoV1kioio Pra
ğa gittığl zamanki reıtmleri 
ve konserlerinin proğramla · 
rı ve duvar ilanları görül
mektedir. Ayni zamanda bü 
yQk bir saat göze çarp· 
mektadır ki, bunun bir hi
kayesi de vard•r. Bir gün 
Çaykovskt ıehirde dolaıar 
ken dükkan camekanların 

dan birinde mermer bir sa· 
at görmüı, pek hoıuna ıit 
mlo, almak iltemiı. 

Fakat fiatını sorunca 
kendisinden gayet yüksek 
bir para lıtemitler . Çaykov· 
ıki bu parayı verecek lkti· 
darda olmadığını görmekle 
oradan ayrılmıı, çok ıeç

meden dükkan sahibi müı 
terisini meıhur beıtekar 

Çaykovski olduiunu öğre · 
nince hemen arkasından koı 
muı, alıp dükkana getırmtı 
ve ıaatl kendisine hediye 
etfllek lstemtı .. Fakat Çay· 

lık içinde bir ) ol açtılar . 

Hiç kimse, onları bu ölüm
den kurtulanlardan; gemide 
kalanların vaziyeti hakkın · 

da malumat almaktan men 
edemezdi. 

Avukatlar, herkesten ev, 
vel kayıktakilerin yanma 
gitmek üzere koıuıtular. 
Halkan gürültüsünü bastır · 

mak için ward Ltnenin emir· 
lerini bajırarak söylediler. 
Buna rağmen, bu sandalda 
bulunan ıekıen beı kltiden 
ancak betinin yolculardan, 
dlğ~r ıekıeninln. de ge1Dlci 
lerden ve müıtahdemlnden 
olduğunu herkeı sayabildi. 

Biraz evvelki hareket ay· 
nen tekerrClr etti: ward Ltae 

kovski hediye kabul etml . 
yordu. 

Nihayet dükkincanın tara· 
rı üzerine Çaykovskl bu sa
ati ucuz bir paraya almıı 

ve evine getirmlf. 

Çaykovıki felsefe ile de 
çok alakadardı. Bllhana 
Spinıayı okurdu. Onun ki
taplarının etrafına bazı çık

malar yaparak muhtelif mu· 
talealar yazmııtır. O kitap 
lar müze haline getirilmlf 
oJan evinde görülmektedir. 

Meıbur bestekarın yatak 
odasında bir demir karyola 
tle birmua vardır. Duvar. 
da ~Melankoli.. lılmll kQ
çük bir reıim asılmııtır Bu 
resmi Çaykovıklye bir ka. 
dın göndermlt Kendisi Ber 
lınde iken, hayatında hiç 

görmediil bir kadın ıelmlf 
ve bu resmi hediye olarak 
vermlı, verirken de: 

- · Bu resim bana dalma 
ıizln muılktnlzl hatırlatır, 
demif. 

Çaykovıkl, meçhul kadı· 
nın hediyesini bü}·ük · bir 
takdtıle ıaklamıf ... 

Atatürk 
Diyrbekirde 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

lerdlr. 
Atatürk öğleden evvel 

umumi müfettlıltk ve kol· 
ordu dairelerini teırlf etmiı
lerdlr . 

Bu esnada on binlerce 
halk hükumet bahçeıfnf, ıok
akları doldurmuıtu. 

Hük1lmet önünde halk 
çok coıkun tezahüratla Bn
yük Şefini ıelimlamı11 8iiyük 
Şef in ıeçtikleri yollua çl 
çekler ıerpilmittir . 

AtatOrk umumi müfetttı
likte valileri ke bul ederek 
vilayetlerin itleri haklunda 
izahat almıılardır. 

Daha ıonra tayyare 
meydanıoa ıitmek üzere 
Oiyarbeklrden ayrılan Ulu 
Önder yolda tarihi eıerlerle 
yakında alakadar olmuılar 
ve umumi müfetUt Abidin 
Ôzmen taraf ıodan verilen 
izahatı dlnlemiılerdlr. Tay
yare meydanında tayyare 
kıtaatı tarafından ıelamlan. 
mıılar ve tayyarecllere iltl 
fatta bulunmuılardır. Ata
türk meydandan huıuıl tren
le istasyona dönmüılerdtr . 

Halk her yerde BOyGkŞeflnl 
candan ve coıkunluk içinde 
alkıılıyor: 

- YaıaAtatürk .. Var ol!., 
Diye bağırıyordu. 

kumpanya11nın ıekıen lfçl
ıi otomobillere dolduruldu 
ve Nevyorka göaderildı . Bu 
aralık. kalabalak, bet yolcu· 
nun etrafıoı ıarmıı, bunlar
dan malik mat alma la çalııı · 
yorlardı . Fakat avukatlar 
türlü tQrlü ıeılerle feryat 
ederek onları taciz ediyor· 
lardı: 

· - Dikkat ediniz! Dikkat 
ediniz. Her ı6zünüz6 tarta
rak ıöyleyiniz. ward Llne 
kumpanyasa en kOçGk bir 
yanlıtlıkla hasıl olacak bG
yük zarar ve ziyanını ıize 

ıormağa karar vermlıttr. 

Kendi menf aatınız icabı hiç 
• t eyden babıetmey&nlz, 

(SONU VAR) 
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Türk- Yunan Dostluğu 

BaikanAntantıKuvve li 
Bir 

J\ 

Sulh Amilidir .. 
A dalardenizinde; ltalyamn on iki adada~i menfaatleri, 
Türkiye - Yunanistan menfaatler ile ölçüleıniyecek 

kadar ehammiretsizdir. 
(Ba§tarafı birinci •ayf ada) 

f ll rki Akdenfzde birinci de· 
recede bir mevki iogal eden 
Yuoanfstanm siyaıi muva 
zeneye ketird i ği payeyi ifa· 
ret ettikten sonra bu mu 
vazenenin devamı için sü· 
kunet ve iıhkrar içinde in
ktıaf edip, baıka bir devJe 
tin nüfuzu a l tına girmemesi 
Jazım geldiğini söylüyor 
Fransa ve lngilterenin Yu 
nan m illetine kartı ola!! 
ıempatlalnden bahıeden ga 
zete be iki devletin, kritik 
zamanlarda, dalma Yunanta 
taaın yardımına koımuı ol· 
dukların1 ve lıtikbalde dahi 
bunun böyle olacağını tah 
min etmenin yanlıı olmaya 
cağını ituet ediyor. 

Sözü Y unaniıtanan dahili 
kar1ıaıalıklarına intlka l et 
tiren gazete, kralın getirdi 
ği intizam, ıükiinet, aaayif 
iıtikrardan ıitaytıle ba hıet · 
mekte ve Yunan istanın ezeli 
karti kavgalarmı yataıhrmak 
vazifeılnde lamamile mu· 
vaffak olduğunu kabul et 
tikten ıonra diyor ki: 

"Metekıas tarafından te · 
ıis edilen rejimin otoriter 
bir rejim olduğu muhakkak 
tar. Fakat bu faıizm ve Nas 
yonal - Sosyalizm rejimle 
rine benzemez ve daha zi . 
yade Salazar tarafından Po
rtekizde teıiı edilmlt rejim
den mülhemdir . Ôyle zan
nediyoruz ki bu rejim, Li
beral ideale muvafık, nor· 
mal teırii bir intizama av
deti temin için bir intikal 
devresi olarak telakki edl 
liyor. 

Muhakkak olan bir ıey varsa 
o da kralın ıki ıene zarfın· 

da her ıahada memleketin 
kalkınmaıında ve dahili ve 
harici vaziyetin aydınlatıl 
masında çok büyük bir rol 
oAnamıt olduğudur . Bugün 
Yunan milleU intizam ve 
sükiir.et içinde çalııabilir. 

Bundan baıka . Avrupa 
polttikaın sahasında da Yu · 

nanistanın vaziyeti tavazzuh 
etmiıtır. Balkan Hilafına 
sadık olan Yunanistan Tür
kiye tle hazan kanlı kav. 
galarla neticelenen eıki ni 
zalarm teniye etmit ve 
Metakıaınn Ankarayııı sey 
ahat leri da parlak bir sarette 
teyid edilmif olan Türkiye
Yunaniıtan ittıfakı sayesin 
de Yakın Şark polıttkuının 
istikrarına büyük mikyasta 
amıl olmuıtur. Bugün Tür 
kiye ile Yuoanlstanın müı· 

t erek gayeleri vardır ki bun 
larıo arasında en esaılıları 
sulhun muhafazası ve kati 
ıstikla l idır 

Böylece Attna hükumeti, 
memleketin emniyetini te 
min etmek için, Avrupa kı
tasında ve devamla ıufhun 

muhRfazasında büyük • bir 
e hemmiyet i haiz olan Akde 
nizin ıarkında, genlt bir ha
reket ıerbeatlsi bulmaktad1r; 

V L ı ı ti ve Şarki A vrupaoıo 

bütüü Küçük Asya dev!etle· 
ri gibi Y u n a n is t a n d a, 

rakıp e d e o 1 o j i l e r i n 
kavgasına kendini kaptır· 
maktan gayet haklı olarak 
korL:tuğu için 
kmmlaranda 
etmekte olan 

kıtanın bu 
icra yi nüfuz 

büyük dev -
letler arasında btr muvaze . 
nenin muvazenesini istiyor. 
Yunaniıtao, ıarih, zımmi, 

Alman veya hal yan 
her türlü v e ı a y et 
tehdidine karıı kendini 
müdafaa etmek ve iıtikla

linin ıerefi ıçin elzem olan 
ıiyaıi ve manevi ı~rtları 

muhafaza etmek istiyor. 
Vaziyet böyle olunca, ga· 
yet tabii olarak gö~lerioi 
Fransa ve İugiltere çeviri 
yor. Parta ve Londradan 
milli inkiıafını teıvik ve 
temin edecek yardımlar is -
tiyor." 

Banduma licaret ve sanayi 
odası riyas@tinden: 

Bandırma Noterltilne: 
Bandırmada güven zahire 

tecim evi namile ve her tür· 
lü it üzerine icrayı ticaret 
eylemek üzere bu firma al
tında bu kere bir flrketl hu
ıuıiye akdederek 8· l 1 -937 
tarihli ve 1062 numaralı 

Bandırma noterliğinden mu· 
saddak bir kıta mukavelena· 
meyi de tanzim ve imza ey· 
lediğimizden bilumum ban · 
kalar ve müeıseıelerce tica 

rethanemiz namına yapıla 

cak bi lcümle muamelelerden 
dolayı mezkür mukavelena 

menin 6 cı maddesi muci -
hince tirketin devamı müd 

detince ıürekanın ledelfcap 
bankalardan vade ile yapa
cakları iıtikraz muamelatın
da her iki flrketın imzaları 

bulunma11 lazım olup bun
dan ga vri eıhaıı saire ile 
yapılacak alım satın, ukud, 

mukavelatta ve harice keti· 
de edilecek çekler ve poli-

çeler ile bankalarda buluna· 
cak tirket karalarının idare 
si ve ledelicap ahzu gabza 
ve tirket nam ve hesabma 
imza vazına ıürekadan Hık 
mek Ülkü salahiyettar oldu · 
ğunu bildirir itbu ıirgüle 

rimizi saygılarımızla 

rız 

suna-

Bandırma: Haydar Çavuı 

mahallesinde mukim Mül
kü oğlu Mehmet Akif mah · 
tumları Güven zah ı re tecim 
evi müessiıılerı Hikmet 
Cemal Ülkü kardeıler 

ve 

,-----------, 1 DOKTOR ffHMET 1 
1 1 ı flKXOYU/'ILu 1 

I Ç~CUk HEklMI 1 
ı iş Bankası yanın .. ı 

; daki muayenehane-1 
ı sinde her gün saat ı 
1 (J5 .. JB)e kadar has- 1 
1 1 
ı talannı kabul eder. ı .. ___________ .. 

Bostancı boğazında barut deposu arazisinde yeniden 
yaptırılacak kaldırım on beı g6n m6ddetle açık ekılltme-
ye konmuıtur. .. 

Keıff bedeli 2440 lira~ır . Muvakkat teminat 183 lira 
dır . Ekıiltme 1 • birinci kanun 937 çarıamba günQ saat 
kide baımüdüriyette müteıekkil komsiyonda yapılacaktır . 
Bu İ§e ait ıartname ve ketif evrakını görmek fltiyenler 
her1ıün ve ekıtltmeye girmek iıtfyenlerln yukarıda bıldirtlen 
gün ve ıaatte ilk teminatlarını baımüdüriyet •ezneılne 

yatırmak ıurettle~komstyooa mOracaatları. 

Bostancı boiazındakt mevaddı lnfilakiye depoıunun çatı 
tamiratı ile depo dahilinde yapılacak tadilat on beı aün 
müddetle açık ekıtltmeye konmuıtur. 

Keıtf bedeli 963, 61 liradır. Muvakkat teminat 72,28 
lira. Eksiltme 1 - birincikinun · 937 çarıamba günü saat 
onda baımüdürlyette müteıekktl komisyonda yapılacaktır. 
Bu ite alt ıartoame ve keılf evrakını görmek iıtiyenler 
her gün ve eksiltmeye girmek için de yukarıda bildirilen 
giln ve saatte ilk teminatlarını baımüdürlyet vezneılne ya · 
tırmak sureUle komlıyona müracaatları. 

Bahkesir Ticaret ve 
Sınıyi odasmdan: 

Balıkesir vilayetinin Sın 

dırgı kazHında Camfcedit 
mahallesinde (21) numarala 
evde oturan c Türkiye Cum
huriyeti tabaaaından olup 
Uray caddesinde {20) nu 
marala dükkanı ikametei.bı 

ticari ittihaz ederek 932 ya• 
lmdanberl ekmekçi ve un
culuk ticaretile ifUgal etti· 
ğinl beyan eden Emin oğlu 
lımailin~ünvanı ticareti bu 
kerre (Emin oğlu İsmail 
Ereün) olarak teıçil edildiği 
gibi bu ünvaoıo imza tekli 
de Türkçe el yazısile (1.Er 
gün) olarak ticaret kanunu· 
nun 42 inci maddeıine gö 
re Balıkeıir Ticaret ve Sa 
nayı Odasınca 942 ıfctl sa 
y11ına kaydedildiii ilin 
olunur. tlan numara11 203 

E~remit nüfus 
memurluğundan: 

3 - 1 - 514 

taneclnln terekesi mahkeme 
marlfetile deftere geçlrilmiı · 

tir. 
Ölünün kanuni mirasçı -

ları kimlerse, alacaklı veya 
borçluları vana tarıhi ilan · 
dan itibaren bir ay içinde 
vesikalarile birlikte Suaağır 

lık ıulh mahkemeıl tereke 
dairesine bllmüracaat miraa 
çı, borçlu veya alacaklı ol
duklarım tereke defterine 
kaydettirmeleri akıt takdir 
de kanunu medeni ahkamı. 
na tevfikan· muamele ifa ve 
hitamı müddette ölünün 
menkul terekesi mevcut mi 
rasçılerı arasında takaim 
edileceğ ı ve miraıçılar me 
yanında küçük bulunan ölü · 
nün oğlu Tah ı re büyük an 

nesi Feıhat kızı Sebilenin 
l - Edremıt Tuzcunıurat de kabili itizar ve itirıtz ol 

mahalleıl 540 nüfus numa mak üzere mezkür kanun 
ralı h ırnesinde mukayyet: lb - ahkamına tevfıkan vasi ta -
rah im Eyil~r in küçük oğlu yin edi lmit olduğu ilan olu. 
l Mart t 339 doğumlu İbra nur 
him Eyilerin adı İbrahim r•••••••••••• .:ı••••••••n 

olduğu halde nüfus kütüğü. ! TÜRKDİLi ! 
ne Hüıeyin olarak geçmio : Pazartesinden haıka her : 
olduğundan Edreruit hukuk : rün çıkar Siyasal gazete .. : 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ayvalık Bürhaniye - ilaca yolunun ı21+soo t33t 
300 üncü kilometreleri arasmdakl kıamm eaaah tamirata 8- l 
937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 1ıo· 
nulmuıtur . t 

2 - Bu itin ketif bedeli 8169 lira 84 kuruı, muvaklıe 
temlnatl 612 lira 74 1<0ruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır : 
A Ekılltme ıartnamesl 

B - Fenni ıartname 
C - Ketif cetveli 
O - Mukavele örneği 
E - Nafıa itleri ıer11ıti umumiyeıi 

eJJCjj İstiyenler bu lf etifnsme ve evrakı vilayet dam1i 
men kaleminde veya Dö.fia müdürlüğünde gö r e hı ltr l er·, 

0 
4 - İhale 29-11 937 hrihine rastlıyan pazrtt'ti gufl . 

. i e•• saat 15 de vilayetJmakamında t~ıekkül ed~cek daırrı 
cümen huzurunna yapılaceı k tır. 

. Helı' 
5 - Eksiltmeye bu gibi ıı 'erle uğra~tığına daır ıet 

k f . -d- ı-x- d k " - l "k alaı> ~s ı r na ıa mu ur u15 un en se ız gun evve veıı a 
girebilir. 

6 
u· 

İııtelt i t l erin keıif bedelinin 0;0 7,5 ğu miktarı/,,, 
t rc:J••1 

karda yazı l ı muvakkat temlnahnı maJıandığına ya ı elJ 

• • hlkimlığindeo 3 Teırinsanl : Yıllıiı: 800 Kuruı : olunur. 
937 tarlh' ve 720-498 Nu- : Altı Aylığı:400 : 4 - 1 - 51 I 

dair makbuz veya banka mektubtle ihale günü ırıu• 1{ı1., 
vakit ve aaatte vilayet daimi encümenine müracaatler• 

mara tle''temyizi~kabil olmak: Sayısı: 3 : ~ 
.!. .. • .. • -------------------üzere alınan ilam mucibince : Günü geçmıı ıayılarl 25 : 

Hüıeyin- yazılan adın İb- : kuruıtur. : 
rahim olarak nüfuı k6tü - : ADRES: =ı • • tünde tashihi isim edileceği : BALIKESiR TÜRKDILl =ı 

ılan olunur. ~••••••., . •••••••••••••• .. 

İyesi veBaıyazmanı: Balıkeılr ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'Al 

Baaımyeri : İl Baıımevl ---·- "... . ...• . ......... 
... ... ·~ı•- - - -.r 


