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Brük el 
lşin"n Mü 

Ko fera ısı Çi - Japon 
a k e r e s i e Başlad1.. 

iki Tayyarecı 
mizŞehitOIJu 

Ankara, 3 ( A.A ) -
Evvelki gün Ankaradan 
lutanbula gitmekte olan 
devlet hava yolları tayya• 
relerinden biri KaramQr · 
selde Fulacık köyü clva
mıda kesif sis yüzünden 
bir tepeye çarpmak ıure· 
tile kazaya uiramıt ve 
pilot Ekrem Ermek ile 
Raıit Sami Demir ıehit 

dütmOılerdir. 

Japonyamn da iştirak etliği dün~ü toplantıda İtalya mura~~ası. ingiJtz, f ransız, Ame· 
rikan murah~aslanmn tekliflerini ~abul etme~i. 

Brükıd, 3 ( .\ A} Uzak 
fark meıelelerinl görüıecek 

olan dokuzlar konferansı bu 
&ün Brükselde H e 1 ç 1 k a 

hariciye nazınnın bir nutku 
ile açılmııtır. 

Bu konferansta J pon ve 
Alm ·rn ddegeteri de bulun 
llıaktadır. 

Bırıncl, ikinci celselude 
Amerika, fngiltere , fraıısa, 
ltalya murahhaslara söz al 
lllı1lard1r 

Amerika murahhası müt 
terek hedefin ıu\h olduğunu 
•e Çin ile Japonya araem 
~ mesai birliğinin inkiıaf B. EDEN 

~manbirliği Bugün Manisaya Gidiyor. 

Garbi Anadolu Futbol' 
Şampiyonas1.. 

lıh~esir, Manisa, ~ana~~iiB, Ay~ın bölge birincileri 
maçlanna cumarıesi günü ~aşhyaca~ 

lDMANtifRLIKLİLER 
G~rbi Anado1u gümesioe 

d,fuı bulunan Balıkesir, Ça• 
nakkale, Mnnlaa Aydın böl 

( Sonu ikinci ııayfada ) 

edebileceğine ve mesai. bir 
liğinln dostluk ve mütekabil 
illmat dahılın<lc inktıaf et
mesi liizımgeldığine kani 
bulunulduğunu ı ö y 1 em if, 
Eden ve Delbos de bu söz 
lere ittirak etmıılerdir 

ltalya delegesi konferansın 
e 1Je edeceğı neticelerden 
tereddôt izher etmlf ve ye 

gane f~ydalı itin muharip 
halinde bulunan ılü tarafın 
doğrudctn doğruya kendi ara· 
lannJa temaıa davet etme
nin y"' gi.ne faydalı bir it 
olacağını söylemiıtır. 

Hürükael, 2 {A.A.) -- Uzak 
Şark meselelerini görüıecek 
olan dokuzlar konferansı 

yarm Bürükıelde toplanmak 
tadır. 

Japonya bu konferansa 
ittlrak etmemektedir. 

Konferansta logiltereyi ve 
F ra 111&} ı harlclye na zırla t1 

temsil etmektedir. 

Kahraman hava ıehıtle 
rlmlzln cenazeleri lzmite 
getırllmlf ve bugün bü· 
yük merasimle kaldmla· 
rak ıehttliğe gömülmüı 

1 lerdlr 

G. Metaksas 

Bolşevi~li~le mücadele için 
bir idare ~ur~u 

Atiua, 3 (Radyo) - Yu
nan Baıbakana General Me 
takaaa, bugün bir söylev ver
mlf 'e Yunanlatanı bolıe
vıklikten kurtarmak için bir 
idare teıiı eylediilni aöy
lemlıtir. 

İngiltere İle G. F ranko 
Arasında Bir Anlaşma 

-

ingiltare il f rnn~c ~ü~O 11etı arasın~a ~arşıhih ton-
soloslukl r i~das e~ilecdk. 

Londra, 3 (A.A) Da-
ıl y Telgrnf gnZltt'!I lngil· 
tere hÜ ~ U.netl e 1: Tf'Uko hü 
ku uctinin deklarasyon 
yapmak surelıle luuşılıklı 

olarak konsolosluklar kura 
caklarını~ yazmakla ve bu. 
nun, Franko hükümetlnin 
hukukan_ tanınması demek 
olmadığını ilave etmektedir. 

Valanslye, 3(A A)-Parla· 
menlonun dahili oizamneme. 
ler encümeni diinkü içtima· 
mda parllmentonun Baraelo· 
naya nakline karar vermittir. 

Barrlo hükumetin nakli 
muvakkat olduğu için bazı 

bürolarla bir muraha11ın Va· 
lanılyada kalacafmı beyan 
etmiıtır 

l' unan Kralı 
lo11draya 
G·d· 

Talebe Adedi Her Yıl Artıyor • • 

r ıyor .. 

\'lJNAN KRALI JORJ 
y londra, 3 (Radyo) 

b:llan kralı önümüzdeki 
ı,t .. " L d 1 ~k &unu on raya ge e 

h lir. Krahn bu ziyareti 
hı resmidir 
\'ı. . 

"" ilan k.'alı. karııl ve kra-
te Gılıaf ,, olacakhr 

Bu yıl o~ullara girmek üzere müracaat e~en tale~e adedi her yıldan da~a fazladn. 
Son üç dört 

yıl içinde Kültür 
bakanlığı ve ma
h ili kültü r d ır 

ektör'ü ıl er i t 
raf ndtın tu tu an 
istatist iklere gö 
re. okullara gır 
mek için mürcı
ca t eden ta leb
~nın scıym, bu yıl 
her yıldan faz
la.dır 

Hunun muhtc 
lıf 6 hepleri arav 
mldığı vakit tah. 
~n çağına gelmiv 
o 'an çocukla ı ın 

ekseriyeti t<'tkil ettiği ve tile 
okullardan orta okullara 
geçmek üzere imt ıhan veren 
talebenin de çok o1duğu 

anlaşıl ııtır 

Tahsil du rumumuz içın 

çok mühim olan bu vazly t 

memnun ıyetle karıılandığa 

NECATlBEY ÔGRETMEN OKULU 
gibi Kültür bakanlığı orta 
ve ı k okul için de mühım 

b ir 11 avntıı. hazırlanmnktadır. 

Bakanlık önümüz eki den 
yı ı etraf ıuda rnüh m proje· 
ler vücuJa getırmekted r 
Bu projelerin oe er olduiu 

henüz kati surette belli ol 
o1mamakla berrıber umum 
muvazene büdceılnden ay
rılacak bir kaç milyonluk 
tahsisatla yeni yapılacak 

okul bi11alarınm bu arada 
bulunduiu tahmin edilebilir. 

Hırvat- Sırp İhtilafı .. 
---------

_!fırvat Liderile Birleşik Muha
le( et Partisi Arasında Akdo

lunan Anlaşİna •• 
Yugoalavyada " Hırvat 

köylü fırkası., lideri Dr. 
Vlıtdka Maçek ile "Birleıik 
muhalefet fırkaları., araıın· 

da geçenlerde akdolunan 
anlaıma hakkında Hırvat 

ve Sırp matbuatlarında dik 
kate değer bazı neırlyata 

teıadQf olunmaktad1r. 
Yugoılavyada matbuata 

mevzu sansür bu anlaımaya 
dair olan neırlyat kar111ın

da büyük bir hıuııulyet göı 
termekte ve ve bilha11a 
Zağrepte çıkan " Obzor ,. 
gazete.inin, bu meıeleden 

bahis olduğu ıüpheden uzak 
bulunan .. Dahili V eziyet,. 
serlevhalı makaleleri, 11k 
sık tayyolunmaktadır. 

H1rvat - Btrleılk muha
lefet anlatması hakkında 

görülen neırlyatın batında 

Hırvat lideri Dr. Vladko 
Maçekin kendi lmzaalyle 
ve .. İlk adım,. serlevhası 
altında "Sleyaçkl Dom.,
Zağrep, gazetesinde neıret· 
Uğl makale ve Yugoılavya 
baıveklli Dr Milin Stoya
dtnovlçln natiri efkarı olan 
("Vreme.. - Belgrad) gaze 
teaiode "Anleıma veyahut 

yeni dtktatörlütc,. aerlevha
ılyle neıro\unan yazıdır. 

Hırvat lideri Dr. V. Ma 
çek yukarıda iıaret olunan 
bu makalesınde diyor ki: 

"Hırvat - Sırp ıhtilifı 

dahR dofruıu, Hırvatlıyan 

ile Sırbittan eraaında. 1918 
ıeneııloden bugüne kadar 

devam edegelen mücadele· 
ler eıaslı bir ıurette tetkik 
edilecek olursa bu ihtilafın, 
bazı akılh ıahılyetlerln sul

han taavlyeal lmkin11z ol· 
duğu fikrini ha11l etmelerini 
ve birçok akıllı Hırvat köy · 

lülerlnln de bu davanın kan 
dökülmeden halli kabil ol 
madığmt ileri sürmelerini 
mucip olacak derecede ıtd 

ııddet peyda etmesinde Sır
bistano ve Sırp poletlka 
adamlahna terettüp eden 
\ 

suçunun neden ibaret o'du 
ğu iitikfır ortaya çıkar. Bu 
h lin sebebı Sırp politıka 

a Jamlarmın Hırvat 1 arın po 
ıetıka ve kü ı türel Sı.lÜru İf 

lenm •ş ve taazzup eylemi11 

tamamt>n mua yyl'n ga yeler 

s.ıhıbi bir millet olduklarını 

ve Hırvatların mılli yurdun 
da Hırvat hakimiyetini pü 
rüzeüz bir surette teılı hak· 
kmı haiz bulunduklannı an· 
lamamıı olmalarında mün· 
demiçtir. Dünya harbinden 
sonra vaki olan ittihadı Sırp 
poletika adam lan Sır btıtao 
kraliyetinin 1913 ıeneeinde 
Makadonyanın ve Türkiye 
hakimiyetinde bulunmuı 

ol tın Y entpazıu Sancaian1D 
b r kısmınm ilhakı ıuretiyle 

geniılemesl gıbi sadece bir 
ıeoııleme olarak lellkld et-

mtılerdir. Netektm 1918 ae
neılnden ıtmdiye kadar ı•

çen zaman zarfında H1rvat
lara kartı bu tarzda mua
mele edtlmııur. Bu anlatıl· 
maz hareket tarzını, btlhaa
aa garbi Avrupa demokrul 
al karı11ında muhik ı&ıter· 
mek için Sup poleUka adam
ları evvela üç milletin bir 
millet olduiu (bu üç millet. 

ten maksat Yugoılav cami. 
asım teıkil eden Sırp, Hır

vat ve Sloven unıurlandır. 

M. U. M) uydurma11nı or
taya atmıılar ve bununla 
beraber bir tek millet, yani 
Sup, H1rvat ve Sloven mil· 
ileti mevcut oldulunu iddia 
etmtılerdlr. Bunu 11rp, Har· 
vat ve Slovenlerin, s6zde 

aynı llıan ile konuıtuldarını 
ileri sürmekle tevsik etmek 
istemit ve bununla bir mil
let olduiumuzu lsbata kal. 
kıımıılardır. D001anın:ma

zlde ve haldeki ahYalinl bi
lenler için bu iddia boı bir 
iddiadır Evvell hepimizin 
aynı dille konuıtulumuz 

doiru deilldır. ÇtınkO Sırp
lar ve Hırvatlar, aıalı JU· 
karı, ayna edebi lhana ma· 

tik bulunurlarken Slovenle
rin tamamen farkh edebi 
bir dilleri vardır. Bunu Hır· 
vatlar ve Heraekltler Ye bll
ha11a Şamadyalı Sırplar an
lamazlar. Aradaki fark 
Sırp Hırvat dili ile Rus 
dili araıındaki fark kadu 
büyüktür. Maman, Trıglav 

dağlanndan Taarlbroda ka
dar olan kıtada yaııyan bi
zler aynı lisana malik olsak 

ve batti aynı lehce ile ko · 
nutHk bile bu da aynı mil· 
let olarak te1lkkı edilmemi
ze kafi bir ıebep teıktl ed
e m e z. İ f t e, lnglhzler 
1 r l a n d a l ı l a r ve ti · 

mali Amerlkahlar aynı dil 
ile yazıp okumaktadırlar. 

laveclller, Norveçliler ve 
Danimarkalılar arasında da 
buna benzer bir vaziyet 
mevcuttur. Halbuki bir ln
gılfz - Amerıka - İrlanda 
veyahut bir İsveç - Norveç
Danimarka milleti uydur 
mak fikri ldmsenin aklı 

na gclmit değıldır. 
Nerede kaldık ki. bizde Yu · 
goıı av usulü ica t edıldtği 

gibi bir Okranya veyahut 
Skandinavya milleti uydu
rulsun. Dağer tarafta orıa · 
nlze hür ve mesut bir dev· 
let ve memleket sahibi 
b u 1 u n a n 1 s v 1 çre 
m1llett mevcut olduiu ma 
l\lmdur. Halbuki bir lsvlçre 
dili yoktur. lsvJçreltlerin bir 
kısmı Fransızca ve bir k11-
mı da İtalyanca konuturlar. 
Bundan da anlaııldıiı veç · 
hile dil bir milletin mevcut 
veyahut ıayrl mevcut 
olduğu lddlas1na eaaı 
( Sonu 



SAYFA: 2 

Tarihi Tetkikler: 111 

Ayvalık Tarihi.. 1 

Ya zan: Kemal Özer 
"Öğretmen,. 

Beni Ayvaltk ve Cwarı Hakkında Ta 
rihi Tetkikler }'apmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA. VULDURA Armağan . 

(Ayva lığın ilk d&Yrll kemali ) lngilız donanması iıe Boğaz· 
(Ek ) f d ları tazyik ıuretl le lstanbula 

onomos un ve atın an 
1 18 t i ha vf ve dehtet salmıı Iardı . 

az sene sonra; yan ne 1 
hi d 1 A Bir taraftan da naılizl~r 

asrın tamın an evve Y · 
valıkta faaliyet bütün tid· Mısırda lıkenderiyeyl tıgal 
d ll " ül ... b ladı ediyorlardı . lıtanbulda Ye · et e gor mege aı 

Artık her tef ellerinde ve niçerllerln taa11up ve temer
rüdü bir kat daha tiddet · 

her ıerbestlye maltktiler 
lenmitti· Selim Sallıln tah

llk defa (Katral) blnaıile hnı devirecek derecede 
(Ayyorgl) adındaki muhte· hanedan saltanatını türlü 
ıem ve ıüslü büyük bir ki· türlü musibetler ve gaile . 
liıe tnıa edildi. lerle ezen Y eniçerllerln va-

19 uncu asr:n baılangı· ziyetl devlet rüaya11n1 dahi 
cında dahi tehirin tlmal sa- tecavüzata giriftar ettiği gibi 
bilinde büyük bir mektebin bu hal Ayval.kta da müta · 
intasına batlanmıttı Bu mek· hede olunmakta idi Artık 
tep Ayval.ğm pek namdar (Fermanı hümayun)un!!. lm· 
btr akademlıl olmak lıtl . I tlyazatının hüküm!erl sar · 
dadını haiz bulunuyordu. ıılmıtb. Rum ahali devlet 
Babıalt de bu akademi bl· 1 ver1ıllerfni veremez bfr hale 

1 gelmitlerdl. Aralarındaki nasının loıasana resmen m6· 
saade etmlıtt ! ! . Binanın in · 
ıası tam üç ıenede yani 

1803 tarıhtnde tkmal edil 
dl. Bilahare liseye çevrllrnlt 
olan bu binanın methali ce· 
nup cihetinde idi. Binanın 
orta yerinde pek ıüzel bir 
bahçesi, havuzu vardı. Mek· 
tep binaıı lkl katlı olduğu 
eıbı tulen 140 ve arzen de 90 
kademli ve müstat!lelıekll 

Jdt Geoit odalarının önünde, 
bahçeye nazır genit dehliz· 
feri vardı . Birinci kat bir 
çok odalardan, dopolardan, 
mutbahtan mütetekkil bu 
lunuyordu . Bunlar, bu mekte · 
be keıerretle devam eden 
harici talebelerin ibtlyacatı · 

nı temin ediyordu. ikinci 
kahn tlmal ve Cf'nup cenah
laranda talebenin ikametine 
mabıuı 72 oda mevcut 

idi . Difer iki cenah da ted 
rlıat odalarını tetkil ediyordu 
ki: Bunlardan tark tarafında 
kiler tali sınıfları ve garp 
cıhetindektler dahi yüksek 
11nıflarla, kütüphaneyi ve 
fünunu tabliye atelyeaini ve 
umumi ibadet höcereılnl ih · 

• liva eyliyordu Bu akademi· 
nln tdaresint temin için bir 
çok menbaı varidat vardı . 

Mektebin muallimleri ruhani 
kisveleri lablı idiler. Aka 
demide (Gırıgorl Sarraf), 
( Bünyamin), (Teiikltyos Fa· 
iriı ) adlarında töhretll mu
allimler vardı. Bu müe11ese· 
ye Yunaniltanan her tara 
fından akın akın talebe ge 
liyordu Tahıil .. müddeti 4 

ıene iken bilahare 5 sene· 
ye lbli edilmittl. Talebesi 
600 ı:e baliğ olmuttu . 

1806 Tarihinde Ayvalık 
ıehrlne (Seyit Ali Paıa)nın 
muvasalah Rumları bir hay 
it hırpalıyor. Akademi ıed · 
dedtllyor. Ve onun yerine 
{Ekonomos)un eski mektebi 
açıl.yor Memleket askeri 
bir hlklmlyet alhnda kalı 

yor Böyle tehlikeli bir za-

manda akademinin lntasına 
m6aaade etmfı olan (Ferma· 
n1 hllmayun) nun maddeleri 
tekrar diriliyor!! . Berıama 
nın methur ve ıablbi nüfuz 
derebeyi (Kara Osmanoğlu) 
na rica ediliyor! Ve Bunun 
delilettle akademi tekrar fa 
allyete bathyor!! .. 

1807 T ariblnde Ruslar 
er) nelatrlnt ı•çmlfler. 

tahıi geçimsizlikler de tld· 
detlenmffti · 

Bu ıenelerden itibaren 
1812 tarihine kadar aka· 
deminin tdarel dablllyeıt ek· 
serlyetle muntazam yürü 
yordu. Bu ıırada muallim 
ve müderrlı ( Bünyamin) 
akademiden çıkarılmıt, bun· 
dan bir kmm Rum ahali 
memnun, diğer bir kıımı ise 
gayri memnun olmuı1ardı . 
Akademi mualJımlerf ara 
11ndakl bu tebeddül talebe 
üzerine de fena teıtrler yap· 
mıt ve bir kmm talebe iz · 
mirde batka bir mektebe 
1ıltmf1ler ve bu hal akade· 
miyl btrhaylt sanmıttı . 

1817 Tarihinde Parlsln 
tab ve oaılrlerinden (A. Dl 
dot = Aaıoroılyoı Dldoto) 
Anadoluya icrayı seyahat 
ederken Ay,·al.ğa dahi ui · 
ramıttı . Bu seyah~t Ayva · 
lıkta bir matbaanın tealıine 
vesile olmuıtu . Yani bu 
adaman Parf se a vdetınden 
az bir müddet ıonra; Avya· 
lıktan Parlse gönderilen 
(Koıtanti Tombra) mezkür 
(Didonun) matbaasında çah· 
ıarak matbaacılığı ve mat-
baa hurufatınm imalini öğ
renmlıtl . Müteakiben Ay · 
va lığa avdetinde 1819 ta· 
rlhinde Ayvahkta ilk mat 
baa ve müe11eıesl teıfı edil· 
mitli. Bu matbaada ; akade · 
miye ait bir çok kitaplar 
neıredllmlıttr . Re11amhk, 
heykeltraılık ve musiki at. 
bi güzel sanat müe11eaelerl 
de bu devirde fevkalade te· 
rakkı eylemlttir. 

O zamanlar Ayvahkta 
terblyel beıienlye dahi ta 
ltm ediliyor ve bahuıus 
her ıtne paskalye yortuların 
da ıporcular tarafındaa Ay · 
valığın kadim Yunaniıtanın 
spor uıullerlnia ve oyunla. 
rının lhyaıına çalıtılıyordu. 

[SONU VAR) 

Alman müstemle~eleri 
Berlln, 2 (A.A.) - Alman· 1 

larıp müıtemleke talepleri· 
ne İtalyanın a6sterdlğt mü 
zaberet hakkında salahiyet. 
tar bir zat, sorulan bir ıu 
ale .. Btzden fedakarlık lale· 
mek husuıunda hiç bir hü 
kametin hakkmı tanamıyo
ruz Zira bu hükumetlerin 
kendi taraflarından fedaklr · 
hia hazar bulunduğuna dair 
bı~blr amare mevcut d~lil· 
dır.. O.mittir. 
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' -1 ; SEHİR HABERLERİ 
Çok Feci Bir Kaza: ı Şehire kendi Vasıtalarile Odun Getiren: 

Bir Ahır Çöktü, Bir Ka- 1 Köylüler Kazanç Ver-
dın C a n Verdi.. gisi Verecek mi? 

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

Geceleyin müthis bir gürültü ilı çö~ın ı~ınn d11arlın 
alımda hamile bir kadm acı~h bir seki!~e öl~ü. 

Çağıı nahiyesinin Nerkl• ı 
köyünde btr ev göçmüıtür. 

Yaka töyle olmuttur: 
Bu köyden Muıtaf a oğlu 

lımailın karm Hatice pazar · 
tesl geceıl elinde gaz lam -
baıı olduju halde hayvan · 
lara yem vermek üzere ahıra 
inmiıtlr. 

Kadm ahırdan çıkarken 

birdenbire ahırın çatm ile 
kapanın bulunduiu taraf · 
takı taı dlvar gürültü ile 
birdenbire göçmüıtür . 

Gecenin se11iz llğl içindeki 
mülhit gürültü yatmakta olan, 
kadının kocası İımail ile tkl 

Kan 
Verme· surıtiyla tedavi 
Sovyetler Birliği Merkezi 

Hematoloji Enıtltüıü direk· 
törü Dr. Bagdasarov, Tan 
muhabirine aıağıdakl izaha· 
h vermlılir: 

wAkademi aza11ndan Bo 
gomoetz, kan verme ile yal· 
mz kayıpların yerlerinin dol· 
durulması detil , fakat aynı 
zamanda bütün uzuvlarm 
hayati faaliyetlerinin fazla· 
lathrılmaıının da kabil ol · 
duğunu isbat eylemlt bu 
lunmaktadır Bu ıuretle, bü 
tün büceyreler ve kan ve · 
ren uzvlyetler tenemmü• ey· 
lemekte ve bu kan verme 
amelfyeal , umumi tedavi 
uıulti hallnde kullanılabtl · 
mektedlr. 

Bu Sovyet aliminin naza 
rlyeıl üzerinde çalıtan Ki · 
evli Profesör Zukov, kan 
verme ile, ıkarlatlnden had 
bir surette hasta çocukları 

tamamtyle iyi etmltlir. 
EnıUtümOz vahim yanık· 

lar , had romatizma ve tifo 
vakalarında muvaffaklyetle 
kan verme ameliyesine bat 
vurmaktadır . 

Kan zehirlenmesi , abıe 
ve atonlk yaralar vakala· 
randa da, Profesör Spasoku· 
kotzklnln metodu ile muka· 
bil gruptan hafif miktarda 
kan verme amellyeıl, çok 
iyi neticeler vermekte ve 
hastalıklar lyileımektedır . 

Sovyet tababetlnln mühim 
muvaffakiyetlerlnden biri de 
kana enstlt6müz tarafından 
yapılan bir mayi karıttırıl· 

ması ıuretıyle , bu kanın iki 
ili ilç hafta muhafazasıdır . 

çocuğu uyandırmış, hepıl 

telatla yataktan f ırlamıılar · 
dır. Gürültüyü itilen bazı 
köylüler de keza hadile ma
halline kotmutiardı. 

Y eliıenlerln yardımı ıle 
çöken tatlar, keresteler ve 

kiremitler kaldırılmıı,. Hatice 
kanlar içinde meydana çı · 

karılmıtıada hamile bulunan 
za vatlı kadının öldüiü an 
latılmııtır. 

Ahırın bir köteıine 11kı
tıp kalan iki ök6z, bir inek 
ve bir merkep lcurtarılmıı· 
tir. 

Yapılan tahkikatta yaf 
mur ıularının tealrlle ahırın 

dlvarlarının ve diğer bazı 
yerlerinin harap olduğu ve 

Haticenln yem verdiği es 
nada yem yemek için 
tepinen ve iki tarafa 

ıaldıran hayvanların sarsın · 
hıı tle ahırın göçtüğü ve 

bu feci hadisenin meydana 
geldiği an latılmıtlar. 30 Y aı • 

larında bulunan zavallı ka · 1 

dının ölümü köyde büyük 
bir tee11ür uyandırmııtır . 

----'!llil _ _ _ 

iki Arkada-
şımızı Tebrik 
Ankarada neırolunan Uluı 

reflkımız 29 Btrinclteı· 

rtnden ltıbaren evvelce de 

bild ırdtğlmiz gibi- daha bo · 
yük hacimde ve çok mü 

teklmll bir ıektlde çıkma· 

ğa baılamııtır . 

Diğer taraftan memleke
tin emektar bir gazetesi olan 

lzmlrde çıkan Anadolu ar
kadaıımız da ayni tarihten 

beri yeni tekilde ve J 2 say

fa olarak lntitar etmektedir. 

Değerli arkadat 1arımızı 
tebrik eder ve muvaff akl· 
yetler dileriz. 

C. H. Partisi 
Ocak 
Kongreleri 

C.H Partisi Dinkçtler oca 
ğı kongresi akıam büyGk bir 

ekıerlyetle B. Ekrem Ça 
vuldurun batkanlıfında top 
lanmıthr. 

Konırede idare heyetinin 

raporu okunmut, dilekler 
üzerinde görütülm6ttür. Ya· 
pılan ıeçlmde:ıdare heyetine 

Rıfat Arabacıoflu, İsmail 1 

Ôz, Halil Bat, Kadir Kuter, 
Şevket Karaoilan 

Miime11illiklere de Sadık 

Ôn. Rıfat Arabacıoğlu . 

---·----
Maliye Yekileti: köylülerden, dü~kin acmıdıkçı sattık-
tan odunlardan kızınc ıargisi ahnmaıısını bildirdi. 

Köylnlerln kasabalarda ve 
pazar yerlerinde sattıkları 
yiyecek ve içeceklerle kö· 
mür ve odunlar için kendi· 
lerinden kazanç verglıl ala· 
nıp alınmıyacajında tered
düd edilmekte idi . 

Ôtedenberl geçimleri ve 
kazançları kendi vaııtalartle 
kaıabalar ve pazar yerleri· 
ne aetlrlp sattıkları mahru 
kata bağlı bulunan köylü· 
lertn orman daireleri tarafın· 
dan satılığa çıkarılan afaç · 
ları satın aldıkları zaman 
kararlaıacak olan .. orman 
vergisinden baıka bir de 
kazanç vergisi tahakkuk 
ettireceği endtıeslyle köy· 
lülerln bu arhrmalara itllrak 
etmedikleri , bu yüzden ka 

Bandırma 
idmınyur~u T opkapı takı· 

mını mığlOp etti 
Bandırma Jdmanyurdu ile, 

birinci gümeye dahil bu 
lunan İıtanbul Topkapı 
Sporkulübü arasında pazar 
gfinü Bandırmada bfr maç 
yapılmıttır . 

Birinci devrede tik ao16 
Bandırmalılar yapmııtır 

Bu haftayımm ıonlarına 

doiru Topkapı takımı bir 
ıayı yaparak beraberllii 
temin etmfttlr. 

lkıncl haftayımda Bandar· 
malılar daha Oıtnn bir oyun 
16stermltler ve birbiri ar· 
dınca denecek kadar kııa 

bir zaman zarfında üç gol 
çıkarmıılardır . 

Topkapılılar bu afır maf. 
ldblyetten kurtulmak için 
bitQn çahımalarına rağmen 
ancak bir gol yapabllmlı · 

lerdlr . 
Oyun 25 inci dakikadan 

itibaren iki taraf arasında 

kartılıkh akınlar ve müda · 
faa teklinde geçmlttlr. Ban . 
dırma . lıtanbul maçını bu 
ıuret le 2 · 4 Bandırma ld · 
manyurdu kazanmıthr 

Bandırma idman yurdu 
Marmara gümeıinln en kuv 
vetli bir takımıdır 

batkanlıiında toplantmnı 
yapmıthr. Konarede ocak 
üyeleriola büyGk bir kısmı 
bulunuyordu. 

Bir Hnelik f aaltyet rapo· 
ru okunmuı, ittifakla ka · 
bul edtlmtıtlr. Bunu miite· 
aklp mahallenin ihtiyaç · 
larını alakadar eden dilekler 
üzerinde göriiıülmüt ve ka · 
ratlar verilmlttlr. 

Seçim törle netlcelenmlı· 
tir : 

Hayati Tolun, Muıtafa 
Keıkin, Hüseyin Abacıoğlu 
Haltl Çakmak , Klmll Kara· 
bulut. M6me11tlltklere de 
Hayati Tolun , Halil Çak· 

saba ve ıehirlerde lcömür 
ve odun ııkıntııı bafgöster· 
dlil anlatılmıthr. 

Bu münasebetle Maliye 
Vekaletinden bütün defter· 
darlıklara yeni bir emir ve· 
rllmittlr. Bu emre göre ye · 
ailecek, içilecek veya yakı· 
lacak maddeleri, hayvan'• 
veya hayvanla çekilen ara· 
balarla köyden getirerek te 
htr veya kasabalarda veya 
baıka köylerde dükkin aç· 
maksızın satan bütfin köy
lüler, mutlak surette kazanç 
vergisinden iıUına edtlmlt · 
lerdir. Bunlardan kazanç 
verglıl alınmayacaktır . Or· 
man idarelerinden ajaç ıa· 
tın alan köylOlerden de ka· 
zanç verglıi tatenmtyecektlr· 

Garbi 
Anadolu 
Futbol 
Şampiyonası 
(Battarafı birinci sayfada) 

1ıeleri arasındaki futbol ..... 
piyonaıı cumartesi ıool 
Manlıada baılıyacaktar . 

Bu maçlara lttirak ede· 
cek olan bölıemlz f utbOI 
tamplyonu ldmanblrliil bll 
ınn on bet ktıllık bir kafıl• 
halinde Manitaya ııdecektlr· 

BuıGn ve yarın AydaO 
ve Çanakkale • tamplyoal•· 
rı da Manlaaya ıelmlt b•f 
lunacaklardır. 

Dart ıehlr birtnclıl ar•
sındakl ilk maç- kurra tle ,,. 
rılacık- iki takım araııod• 
cumartesi 16nü, bu maçıO 
ıallbi ile Gç numaralı t•; 
kım pazar günü. onun saltb 

ile dört numarala tak•~ 
araıındakl ıon maç da .. 

1 

ınnG yapılacaklar. 

Bu maçlar sonunda f ıaal• 
d• kalan takım ayın onull 

Ankaraya ıldecek ve dll'' 

tehirler arasındaki maçlard• ... ,. 
flnala kalan takımlarla • 
tılaıacaktır . 

kad--11· 
iyi bir oyuncu ..-, e . 

na malik bulunan ve eP .... 
denberl hazırlanmakta 0

._,-

ldmanblrllfinln bu ıoaÇ I• 
dan iyi bir ıonuç ••• ,. 

kuvvetle umuluyor. ,> 
Maçlara ııttrak ed.C da" 

takımlardan bllha11a Af fıl•· 
bölıeıl tampiyonu ol•• tııot• 
zlllı Mendlre11por ta d 

da kuvvetli bir o":O: .. 
kadrosuna malik bd 

0 

maktadır .Ctlll 
Bu takım, aenele ı ce o• 

takımda ve bir kaÇ ~11, 
önce de tehrlmlz lda11ao ,.
ltğtnde oynıyan Şevki t• 
fı•dan yetlttlrl1mlttlr· 

1
,. 

M•O Çanakkale ve blJ 
bölıe birincileri de b•· 
maçlar için ötedflaberl 

Enstitfim6zün, bugiin 60 
b6yük tubeıl ve 600 e yakın 
küçük tubesi vardır. Bu ra . 
kamlar, 1932 ıeneslne na · 
zaran yirmi misli daha bü 
yüktür Enstitümüz ıon bet 
ıene içinde, 20,000 doktora 
kan verme metodlarını öi· 
retmlttlr. 1932 Senesinde 
730 litrelik kan verilmltti· 
Ceçen ıene iıe, kan verme 
ameliyelerlnde 10,000 litre 
kan kullanllmııbr " 

Anafartalar ocalı da yine 
aktam B. Hilmi Şere~etlinln 1 mak eeçllmıılerdlr. sarlanmaktadarbtr • 

. . .. ....,...._ ,_ .. ,...,... . . .' . . ~ ........ 
. . ~ . 
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BiJyük 
Bayram<*> 

Sayın Yurddaılar: 
Bu engin ve ulu günde 

kalplerimizde duydufumuz 
aynı heyacanlarla bir tek 
"6cut, bir tek varlık gibi 
btrleıiyoruz. Büyük Türk 
hıktlabının yıl dönümü olan 
buann bütün Türkiye, bütün 
llllllet ilkbahar sabahları gl 
bı temiz ve aüzel bir neıe 
ile uyandı. 

Bu ıevlnç öyle bir ıevlnç ki: 
Damarlarda dolıtan kan. 

ları birbirine kaynaıtarıyor. 
Netellylz, bu nete on dört 

Jıl önceki etsiz ıevincln bir 
Örnefidir. Bu ıevlnç, o yük · 
aek ve kutlu günü gittikçe 
llıaklaıtıran ıenelere rağ

llıen azalmıyor, her yıl ev· 
•elkı yıldan daha çok bah
tiyarız. Naııl ıevlnmiyellm, 
11•ıal cotUP bu yüce günü can
dan kutlulamıyalım? O gün 
kı bize nlhayetalz bir saadet 
•erdi. Yapılan tnklllplarla 
tôhümiiz kabardı Yürei• -
hıfz geniıledi. 

Bütün millet, köylü, ıe· 
hırlı, renç, ihtiyar herkeı 
ha, artık. Bu nihayetsiz er· 
klnlığı kalplerde çoıturan 
11ıldandıran Cumhuriyet ol· 
du, iğrenç ve vahıl bir hay. 
"'n aaldmııle her yiiksek 
~albt kemiren, yok eden 
tuhıuz, bir htçten lbaret ol· 
'" hain paditahlar ve adam
l,ra artık yok. Onları elblr· 
lıiıle batlarını kaldıramıya
c,k ıekilde tarihe gömduk. r 'Ptıkları alçaklıklar yan 
•rına kalmadı. 

Sefiller, bizi köhne, sö 
"Gk ve tnkflip11z bir millet 
~0tlbek istiyorlardı, erkin-
111ırıiz tamamen alınmıth . 
.\ . 
talbızda yetiıip kendini 

•&ıteren kıymetli biiyClklerl · 
'-'lzı btrer birer öldürdüler, 
~alt ettiler Fakat bilemedi· 
•r kı Türklerin hepsi bü· 
:6ktür. Onların hepsini öl 

1 
6tüp yok etmedikçe Türk· 
et bitmlt sayılmaz. Akılla · 
t'"' gelmedi ki sönmüı zan· 
~ttılderi bizler bu hale da· 
~'"•tnıyarak bir zaman hak-
•Qıızı arıyacatız, 

lıte bir ıün kendi lhtiya 
tıllıız olan hürriyeti istemek 
"1 tabbti haklarımızdan bi 
"
1 oldu. Erk inlik ıa vaıında 
~. l 4'11 yurdumuzun ovaları, 
I lları, tepeleri kanla kı7.ı l boyandığı günlerde hf'f 
t Grlc kalbtle, ruhile ve bü . 
'tt\ra kuvvetile tirin Anadolu· 
,:" lbuhaf azası için ıöjsü 
~ 11G ona ılper etti. Bu fede · l:t ~e metin orduyu Ata 
\ tlc idare ediyordü. O da 
>et TOırk ıt bi Anadolunun 
~;ııı dajlarınm düımanlann 
1 ti( çizmelerini ezdirmemek 

;'" çahtıyor, yurdu, ıüzel 
~: •e•fmlı milleti hür ve al 
v açak rörmek izliyordu. 
'-:tarı bınblr acı ve ıztırap 

•onra kazanıldı. 
~ ag Bırtnciteırln· 1923 pa · 
f~ tteıı gün(\ bir çok canlar 
-....'ederek kazanılmıı TQrk 
~"tduna Büyük Millet Mec · 
lıtd Cumhuriyet ldareılnl ge
' l. Türk milleti artık dal· 
~ıı, iletiye ve yeni yeni in · 
~, 

1
S»lara doğru ~oımıya 

~adı. Güzel, ahenkli ve 
~, .. :

1
1ta linnımız yeni Türk 
~le ıııldadı, parladı, 

(-) ;::------
lttq Cumhuriyetin yıldônü-
'4g~de Halirevi lıoparlörlle 

lltnfıttr. 

TORKblLI 

Hırvat - Sırp ihtilafı .. ••••••• ...... MUSİKİ 

M(RAKlllARINA 
• • • • • • Ut, Keman, Kanun, Tan • • bur ve Saz gibi alaturka : 

Hırvat Liderile Birleşik Muha
le( et Partisi Arasında Ak do

lu nan Anlaşma .. 
• musiki al atlarınızı hapisha · : • • : nedekl Aoık Ahmede emnl : 
: yetle tamir ettlrebiltrslnlz. : 

(Baı tarafı birinci sayfada) 

edebilecek klfl bir delil de· 

dan bugüne kadar yapılmıt 
olanların bir kıymet ve 
ehemmiyeti yoktur; lıe ye· 
nl baıtan batlamak ilzam 
dır. İte yeni baıtan batla 

• • ., ....................... . 
ğildlr. Burada en ziyade 
dikkat nazarına alınması 

lizım ıelen ıey milli ıui'ir
dur. 

Dr. V. Maçeklundan sonra 
Hırvatların ayrı bir dil ve 
milll tuiir sahibi olduklarını, 
bunların imhası değil, hatta, 
zayıflatılması bile imklnıız 
olduğunu, Hırvatların hür 
Hırvat yurdunu serbeıtçe 

tetkll edebilmek tçln bil
haasa son elit ıene zarf anda 
büyük mücadelelerde bu· 
lunduklarını yazıyor ve 
"Bırleılk muhalefet,. ' ile 
"Müstakil demokrat koaltı · 

yonu,. arasında akdolunan 
ıon anlaımanın metnini net · 
rediyor ve diyor ki: 

"Bu teferrüath anlatma 
dan da istidlal olunacağı 

veçhlle Sırp partileri evve · 
la: Sırp · Hırvat veyahut 
Yuvoslav milleti mevcut 
olmadıiını, Sırp ve Hır 
vat mllletlerfnln meYcut ol 
dukların! , ondan ıonra da 
bu iki milletin, devlet tan · 
zlmatı her iki milleti mem· 
nun edecek mahiyette ol · 
duiu takdirde mGıterek bir 
devlet hal inde yatıyabile · 
ceklerlni kabul etmlılerdir. 

19 l 8 Seneıinden buıüne 

kadar daima divanece ve 
tersine çalııılmıı olduiun-

nılabılmeıl için mümkün 
mertebe süratle meclisi mü 
e11lsan intihabatı yıpmak 
ve millet tarafından kemali 
serbeıtt ile intihap edllmlt 
bulunan mebusların meıele · 
yl, hür Sarbistan yanında 
hür Hırvatistan teıkılt sure· 
tiyle halletmelerlnden batka 
çare yoktur. Bu yapıldıktan 
sonra poletlk çarpıımalar 

nihayet bulur ve köylii Hır 
'4l ve Sırp milletleri ara-
11nda müteıanlt bir tarzda 
çahımalar baılar . " 

Yarı resmi Vreme gaze 
tesl de bu makaleye cevap 
letkll eden tu makalesinde 
diyor ki: 

Zağrep ve Belgrad mu 
halefet grupları 8 tlkteırin 
t 937 tarihinde akdolunan 
anlaıma metni okunduğu za· 
man elde edilen ilk intiba 
ıukutu hayaldir. Bu anlat · 
maya urun zamanlar, bü · 
yük ve adli, her hareket ve 
ıöz hakkında gazete ıütun 

larında uzun izahatlar, for 
mallzmler ve fotofraf çek· 
meler tekaddüm etti . Bütün 
bunlar ıayet cılız bir muh· 
leva fçin yapılmıı oluyor, 
halbuki , esası teıkil eden ve 
halline intizar olunan tey · 
den, Hırvat·Sırp davaıının 

------------, kati surette hal ve , tesviye · 
ortaya çaktı . Büyük Türk ıinden ve yeni meıruti nl 
milleti ancak bu ıuretle az zamdan anlatmada eser yok. 
bir emekle çabucak ceha Bu mesele halledilmemtı bir 
Jetten kurtuldu. Birbirini ko halde kalmııtar. Daha doi· 
valayan büyük yenilikler mil· rusu bu anlaıma meclisi mü 
letlmlzin ne kadar süratle e11esan teıklline kadar mü 
ileri gittiflnl gösterir. teberdir ve anlaımayı de· 

Şimdi dGıündükçe gözle· vamlı olmak karakterinden 
rimden yaılar akıyor Bu mahrum eden de budur 

Velhasıl bu anlaıma muva 
kkattlr .. Bundan maada bu 
anlaımaya yalmz Sarp ve 

Hırvat fırkaları müme11tlerl 
imza etmiıttr. Slovenler na· 
mıua imza eden yoktur. 

Bundan sonra anlaımanın 
iki bliyük aldanata dayan· 

roslavya üç milli hakimi · 
yelten mürekkep bir devlet 
olmalıdır, bu ise abeıden 

batka bir ıey değildir. Şlm· 
diye kadar hiç bir yerde 
böyle bir dev let mevcut de· 
ğildir . Mevcut olamaz, çün· 
kü yaııyamaz. 

Milli hakimiyet dektrinl 
doğrudan doğruya Fransız 

menıelndendlr Milli haki· 
mlyet dektrint, konvansyon 
aza11 ve bllha11a Jokoben 
ler tarafından Fran11z lnkt
labı eanaaında ileri atılan 
milli devlet doktrlnl ile bir · 
likte doğmuttur. Bugünkü 
Yugoslavya dahi Kondorse 
nin Fransız ln~llibı zama
nında ortaya koyduğu milli 
devlet prensibi üzerinde bi 
na edllmtı olan bir devlet
tir . Fransız doktrininde bu 
iki medlQI birbirinden ayrıl 
maz, daha doğrusu Nation · 
Sonveraintee halindedir. Bu 
formül t 88 t senesinde radi· 
kallerin tanzim ettikleri ka· 
nunu eıast projesinde ıu ıe· 

ki lde yazılıdır . "Devlet bü· 
tün kuvvetini milletten alır , 

millet iktidar rnevkllnln kay· 
nağıdır ,, Bugünkü anlaıma 
dahi bu cümleyi radikal ka 
nunu eıashinden almııtır 

Bugün bu arkayik formül 
haiz bulunmuı olduğu ılhfr

ll cazibeyi kaybetmlttlr. 
Çünkü mua11r hukuk ilmi 
hakimiyeti hakiki mevkline 
yerleıtirmlt ve modern dev· 
lette hakimiyet unıurJarı ne 
olduğunu serlh bir surette 
tesbft etmiştir . Bu aollltma 
için en ziyade hayati mahi 
yeti haiz olan cihet onun, 
milli hakimiyet mefhumunu 
üç milli hakimiyet ile teb 

dil edemlyeceil keyfiyeti. 
dır Ya iiç milli hakimiyet 

mevcut olur ki, bu takdir 
de bir değil üç devlet teı 

kil olunur veyahut bir dev 
let teıkil olunur ki, bu tak· 

dirde de üç milli hakinılyet 
ve üç milli varlık değil bir 
milli varlık ve bir de hlki· 

günü ve giklere sığmıyan 

bu engin ıevincl görmeden 
ölen yurddaılara yanıyorum . 

Acaba onların ruhları timdi 
burada bizleri dinliyor mu? 
Ben öyle kabul ederek dt 
yorum ki: Ey mukaddeı va· 
tan ufruna kanını döken öz 
kardeılerlmi~, Türk milleti 
istediğiniz saadete kavuttu. 
Bugün bu saadeti hep bir İlk· 

1 
te kutluluyoruz, gülüyor, 
eğleniyoruz. Fakat zannetme
yin ki sizi unutuyoruz Ha· 
yır , bayar, ılzln kanınızla ka. 
zanılm :t bu günde sizi unut· 
mak bizim için nankörlük 
olur. Türk yükıektir. Yapı · 

lan fedakarlığı hiç unutmaz. 

dığı açıklar. Haiz elduğu mu · miyet o abillr. 
vakkat mahiyet ile birlikte Bu 

Vatandaı. artık Anadolu· 
nun yetil yamaçlarında ge· 
zlyor, tırıldıyan gümüt ıu · 
ların yanında göğıünü hüri· 
yet dolu hava ile ıltlrerek 
genlı geoit nefes alarak do· 
l aııyor. Evet, buıün çok 
mesuduz. Çünkii eıslz yur
dum 1za ve lıtlkbalimtze sa• 
hlblz . Bize bu engin istlkla· 
il veren Cumhuriyeti bütiin 
varlıfımızla alkıılıyalım. 

Yaıasın Cumhuriyet! 
Çok yaıa ey bütün mil· 

lelin kalbinde yatıvan, bize 
bu ıevlnçll günleri gösteren 
Ulu Atatürkümüz! 

Y aıa onun izinden gide · 
cek olan etsiz ve yüce Türk 
milleti! 

Zinnur Engin 

bu anlatmayı her türlü ame 
ll karakterden uzak bırak 

maktadır. Anlaımayı imza 
edenlerin aldanıılarmda biri 

Yugoılav monartlılnln de· 
ruhte etmlf bulunduğu mil· 
li vazifeyi terkedeceil ve 
herhangi bir devletin bili· 
kaydü ıart tatıdığı milli 
idealden uzaklaıacağı zan 
nıdır. Yugoslavya milli btr 
devlettir. Anlaımayı imza 
edenlerin aldanıtı bir devlet 
içinde birkaç hakimiyet 
olabtleceği zannına dütmele· 
rinde mündemiçtir. Devlet 
tetkilatında mllll hlkimlye· 
ti eıaa telakki eden •e \iç 
millet ve üç milli varlık ka· 
bul eden bu anlatma müs 
takti Yugoslav devletini üç 
milli hakimiyet esası 6zeri
ne bina etmektedir. Hatta 
bu anlatma hem Sırplara, 
hem de Hırvat ve Sloven -
lere kanunu esaelnin taozl· 
mi hususunda Veto hakkı 
bile vermektedir. Daha dol· 
ruıu bu ~nlaım•J• 16re Yu· 

anlatmanm manevi 
kıymetini kıran diğer bir 

imll vardır. Bu cıla, anlat · 
manın tahakkuk ıaba11na 

imal edilebllmul için imza 
ıahlplerinln teklif ettikle ri 

tarzdır . Anl1tımayı imza ed 
enlerin hepsi milletin de 

mokratik hakimiyetine ta
rafdar oldukları ve 6 kl· 
nunsanl 1929 hükumet dar · 
besine muarız bulundukları 

ve anlatma metninde bu 
ıünkü kanunu esasiyi ve 
tatbik mevkiine ıetlrtlen tar· 
zına takbih ettikleri halde 
onlar da bugünkü kanunu 
eıastnin feıhini ve kendile
rinin iktidar mevkltne gel· 
melerlnt temin için aynı ça · 
re ve tarzı teklif ediyorlar 
Bu da hiikômet darbesi yo 
ludur Muvakkat yeni kanu 
nu esaılnln oktruaye edilmit 
olmasını lıllyorlar. Llkin 
daimi kanunu esasinin tan 
zlmine kadar kendilerine 
dıktat&rlak kudreti babıo· 

lunma11nı arau edı,orlar. 

SAYFA: 3 

ISpanya işinde Ahnma 
sı Geciken Tedbirler .. 

Ciddi tahl ıkelerin baş göstermekte olduğunu gören İngiltere 
ispanyada çarpışan mlllel1ere müracaat ederek bir hal yoıu 

bulmağa gayret ediyor 
[ Dünkü sayının devamı ) lerdir ki lngiltere ve Fran-

suliyet tuiiru bir daha tec- ıanın mütkil vaziyetlerini 
rübeye giritllmek lüzumu unutmamalıdır. Her iki dev
i.mirdfr . Londra ile Paria ve let da hilde muhalif cereyan · 
Roma arasında teati edilen la ra karı ı mücadele etmek 
notalar mutasav ver üç dev · mecburiyetindedirler. Ve her 
let konuımasının ıtmdtl ık _ 
- Jt · ld .., ·· t 1 iki memleketin hukômPtlerl 
umı sız o ugunu goı erm t· 
ur. Komiteyi teıktl eden ik i Habeı harbi sıraıındaki te· 
düzüneden fazla devlet ara rüddüd ve karanızlılın do-
aında vahdetll bir hareket ğurduğu hiasiyahn tesiri al · 
kabiliyeti temin etmek ıüp tında bulunuyorlar. Londra 
hesiz ki pek güçtür. Zira kabinsl İngllterenin prestijini 
her hangi bir taraftan bir kaybetmit olmak töhmetly-
denbire bir müşkilat çıkarıl le serzeniılere maruz kalmıı· 
ması ihtimali . varlddir. Bu tır. Bunlar öyle ahvaldir ki 
seferki Londra müzakerele · ilerlıinl gören devlet adam· 
rfnin neticeleri yalnaz fngl l· larınca hesaba katılmak )i.
tere ve Fransa için değil, 

aynı zamanda ltalya ve Al· 
manya için de aynı derece
de hususi bir ehemmiyeti 
haiz olacaktır İıpanya prop
lemlnln seyrinde İtalya ve 
Almanyanın rolleri aılkirdır. 

Bunların yardımı olmasaydl 
Franko ispanyanın büyük 
bir kısmını kendi nüfuzu al 
tına alamaz ve mühim mu 
vaff aklyetler elde edemezdi. 
Şurası da muhakkaktır kl 
eğer lngiltere ve Fransa sulh 
menfaat ine olarak müçtenip 
davranmasalardı ve yeni ih
tilatlar vukuunda endiıe ed
erek çekinmcıelerdi İtalya 
ve Almanya dahi bu vazi · 
yeli elde edemezlerdi lngil 
tere ve Fransanın bu hare 
ketleri f imdlye k adar yanht 
anlaıılmıı ve bir zaaf lf ade 
si zannedilmtıtir . Fakat ha · 
kikat tudur k i Londra ve 
Parla kabineleri ba§ka bir 
vaziyet almıt ol ıale r dı bu, 
tahmin edllebfleceğlnden fa· 
zla tehlikeler doğurabilirdi . 

iktidar faktörleri yanında 
psikoloj ik Momentlar dahi 
nazuı itibara alınmadıkça 

ılyaset hiç bir vakit müsait 
neticeler vermez. Bu sebep 

• • • > • 
' • - • ~. ,.>- ' 

zımgellr ... 

Bu mütalaalardan ıonra 

Ayusturya matbuatının bu 
meselede vardın1 netice ve 
hüküm: Ademi müdahale 
kom•tesl için kompromlıler 
araıtırmak ve muhtelif dev
letler kendi noktainazarla· 
rını diğerlerine tamamiyle 
kabul ettiremedikleri takdir· 
de ıtmdil ik hiç olmazsa Av· 
rupayı tehlikelerden koru
mak çareleri bu tunmak icap 
ettiği merkezindedir. Bu yol. 
da lnglllz hükömetinln ıon 
ayla rda mütezayid ve met
kı.ir faa liyetle gösterdiği, Fr· 
ansanın tek taraflı tedbirle
re l< a lkıımaıının lnıİlterenlo 
bu gayretleri sayeılnde oL 
duiunu, binaenaleyh Ademi 
müdahale komitesinin faali· 
yetlerlni t elirar akamete dü · 
türmemek için önümüzdeki 
kuvvetlerde ıulhperverane 

hiasiyat ile milteha11ia ola· 
rak ıulh bozgunculuğu te . 
ıebbüslerlne kartı koymak 
ve tıleri tekrar talik yolun· 
da tto:mayülter varsa reddet-
mek lazımıeldiğl telıarüz et
tlrllmııur . , 

HAlK SİN[MASINOA 
Bu Akşamdan itibaren Senenin En 

büyük Filimi 

Ba§ rollerde Pı yer Rtıar Vilyam ve Mataliy Poley 
olmak üzere yirmi tanınmıı artiılln çevirdikleri 

MUAZZAM FİLİM 
Parls opereti balet heyeilnln de iştirak ettiği bu 

filimi yüzlerce genç kızm şulı dan sları düslemekt
tdfr. Aşkı için lalılww yulancı süsıimi ve llı llşamı 

nın terkederı, orduya a~ker ulmağa giren yerı ç 
puensln romanı. Nihayete kadar heyecan. 

flynca 
NATAŞA 

VE EN YENi HAVADİSLER 

• .. •••••••••••• •o••••••••~ ,. .... .a ................ ~ 

: TÜRKDILI : 1 DOKTOR 11HMET 1 • • 1 i Pazarteıinden baıka her i 1 fi K f( OYU/'/ llJ 
: gün çıkar. Siyasal gaze te .. : 1 ÇQCUk HEklMI 1 
• Yıllığı: 800 Kurut : ı . i Altı Aylıiı:400 .. : iş Bankası yanın-
! Sayısı : 3 .. ! 1 dak i muayenehane· 1 
: Günu geçmtı sayılar 25 i I siı ıde her gün saat 
: kuruıtur. • 1 8) k 
: ADRES: i 1 (1.5-1 e adar has· 
i BALIKESIR T ÜRKDILl : 1 talannı k abu/ eder. 
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OrmanlarımızıkorumaL 

için odun yakılmıyacak. 

bunun için ne vapacağız?: 

il 

MEMLEKET HASTAHANESİ 
BAKTERiYOLOJi 

VE !:>ARI H l\STALIKLAR MÜTEHASSISI 

Maden Kömürü 
Kullanılacak Diye 
Düşiinmeviniz .. 

Her gün Öğleden so.nta Saat Üçten itibaren Ah 
met Çeşmesi Kar§ısındalti Hususi Mu&yenehaneslnde 

il 
il 
il 
il il Hastalarını Kabul Ve Tedavi Eder. 

il~ 
il il 
111 il 

lh~ rıiirlii kömür 
~·akan kullanışlı ve 
her ke eye rlverişli 

Zono·uldak ve Halk 
~ 

11_ 
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Defterdarlıktan: 
1 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaao 
a o 
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ı; Dr. Salahattin Karay i 
tiplcriııdeki sobaları 

Manyas gölünden l Teırinevvt:I 937 tarihinden Hibar~n 
balık avlanmauna baılanecaktır Balığı almak istiyenle 
rln Sığırcı istaıyonundaki balıkhanede yapılacak müza-
yedeye lttirakları ilan olunur. 4 1 479 

Mevkii 

Sahnlsar Misi lbra

hlm bey sokaiı : 
Camlı bedestan 

Cinsi 

• 
• 

Bir aenelJk bedeli icar1 

Fevkani oda 12 lira 

Yukarıda evsafı yazılı hazineye ait bir dükkanın bir 
senelik kiralanması 2 11·937 tarihinden itıbaren 15 gün 
müddetle mQzayedeye konulmuıtur. 

Talip olanlrırın müzayede günü olan 16 1 ı -937 tarihi 
ne müsadtf salı günü ıaat 15 de yQzde yedi buçuk pey 
akçalarile defterdarlıkta müteıebkll l<0mfı}or e; fazla ma· 
10.mat almak lıtlyenlerln de milli emlak mü<l,ürlüğüne mü 
racaatları. 4 1 489 

• • 
Mevkii Cinsi bir senelık bedeli icarı 

YemlıçHer ıokağı Fevkani dükkan 31) lira 

Yukarıda evaafı yazılı ve hazineye alt dükkanın bir ıe· 
nelik kiralanmasına alt müzayede IO gün uzatıJmııtır. 
Taliplerin milzayede günü olan 11 1 1. 937 tarihine mOaa. 
dif perıembe günü saat 15 de yüzde yedi buçuk pey ak 
çalarlle defterdarlik daireılnde müteşekkil komisyona ve 

fazla malumat isti yenlerin de Milli Emlak müdürlü~üne 
müracaatları 

f • 
• 

Mevkii Kapu No: Tesbit No: Cinsi bedeltemlik mü§temilatı 
Ev 300 lira Ü5tte ve altta 

lklıer oda 1 mutbah ve btr 
az havlu 

Aygören 1 J2 I 

Yukarıda evsafı yazılı ve hazıneye ait ev satııının mü
zayedesi 10 gün müddetle temdit edilmitlir . 1 alip olanlar 
müzayede günü olan 1 l.J I 937 tarihine müsddif perşembe 
günü ıaat J 5 de yüzde yedi buçuk pey akçalarlle Uefter 

darlıkta müteıekk1l komfgyona ve fazla malumat almak 
fstlyenlerin de ~]f li Emlak müdürlüğüne mürncaetları 

Köyü 

Büyük boa 
tancı 

u Sicil Muhafızlığı~,dan: 
Mevkii Cinıi Hududu 

Kara ağaç Tarla Doğu: Çanakçı Mehmet 
sıramı ve kısmen yol, poyraz: 

Muhacır Adem, batı: Uzun 

oğlu Hüseyin, kıble: Kıs
men Raıit hoca ve lnı

men Şerif Çavuş vereıeıl 
tarlalara. 

Hu:iut ve bulunduğu ~er yukarıda yazılı tarl&yı Ner
kısll Alı Kahya oğlu lbrahimden 45 sene evvel 10 madeni 
lira bedel muka bilinde haricen s tın almak suretıle Uzun 

Mehmet Ali oğlu Hasanın senetsiz ve nizasız ve faııluı7 
ve hüsnüniyetle tasarruf ve ziraatında iken 30 sene evvel 

ölümıle evlatları Mehmet Ali ve Mustaf ya badehu Mus. 

tnfanın da 333 senesinde ölümı le karısı Hatice ve kızı 
Rahlmeye münhasır olup bunlardan Mehmet Ali ile Mus 

tafa hay tında babaları Hasanın ö ümünü nıüteak•p yap 

tıkları taksıme istinaden Me hmet All hfesesine nam Mezar 

yam mevklindı! bafka tarla ayrılıp işbu l e çıli iitenılen 
tar1a da Mustafa h ssesloe ıs .. beı edip olauretle ayrı ayn 
tasarruf ve zir a t etmekteler ıhen Mu tafanm da ölümile 

karısı Hatice ve kızı Rahime terk edip bunlarmda yap · 

mıı oldukları taluıim neticesinde Hatice payına Erikli kır 
mevkiinde başka tarla ayrılarak işbu tesçill istenilen ma 
halde mü takılen Rahime his esine isabet etmiı olduğun· 
dan b hisle Rahime namınn teı;çil edılmenl istenildiğinden 
t hkika t yapmak için J 4 11 937 pazar günü mahalline 

memur gönderilecektir. Bu yer haki ında bir hak fddiagın 
da bulunanl r varea bu günler içinde yazı ile Tapu sicil 
muhafızlığına ve yahut mahalline gelecek memura mOra
cantları lüzumu ilan olunur. 

ticarPthauen ı i1de bu-

15 1 ON 'GEN i 
ıl a o 

laed k~rnız .. 

Duman ve ı.. İs 

yapmıyan ç o k dayanıkh 
«Türk Antrasidi» de geldi 

~I i ~ Ürl~EHASSISI ! 
sömikok a o 

a Milli Kuvvetler caddesinde 18 numa· e 
~ 

a .. 
a o 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeıitler de mağazamız da her yerden 
ucuzdur. 

a ra/J apartmanda yeni getirttiği Rontgen o 
'ıl a o 
~ 1 cihazı ile her gün saat 15 den 19 aka- g 

l 
aa dar hastalannı teşhis .ve tedavi eder. = 

En birinci boya yağları. boya malzemeside tica a d 

rethan~mizde ehven flatlarla ıatılır . Bir defa dene aaaaa~aaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaa1100 

ylniz. Saraçlar Başında Demir ~ li! Bil!• ••&•llll•HiSi!ll! l!!li 

Ve Hırdavatçı IK kV s •• • K kT •• k HasanCumalı ı. Q e Oml Q Ur 
~~·:A trasiti Geldi..* Vilayet Daimi 

E c ·· inden: 
1 - Balıkesir · l?andırma yolunun muhtelif kHomet 

relerinde 1 O adet menfezin beton arma ve fer betona tah· 
vtlleri 18 10 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. ı 

2 - Bu itin ketif bedeli 8900 lira, muvak'<at teminatı 
667 lira 50 kuruotur. 

3 - Bu ite ıılt evrak ıunlardır: 
Eksıltme şartname 1 

Fenni şartname 
K şif cetveli 

Mukavele örneğf 
Nafia işleri şeraiti umumjyesi 

lstıyenler kt>tffname VP. evrakı vilayet daimi erıcümt>n 
kaleminde veya nafıa müdürlüğünde görebilirler . 

4 İhale 11 11 937 tarihine rutlıyırn perşembe günü 

saat 15 de vilayet makamında ttıeltkül edecek defmi en 

cümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye bu gibi tılerle uğraıtığına dair Oalı
keslr nafıa müdürlüğünden laakal aekiz gün evvel vesika 
alanlar girebilirler. 

6 isteklilerin yukarıda yazılı ·gün ve ıaatte muvaklrnt 
temlnahm malaandığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile vilayet delmi encümenine., müracaatları 
ilan olunur. 

e Dai 
,.,. 

cu 

1\ 

1 
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Nafıa yollarında kullanılmak üzer~ açık efı gı l tn e 

ye konulup müddeti temdit edilen alıitı turulrnye ' için is
teklı çıkmadığındnn 18 11 937 tarıhine nst l ı }an perıemLe 

günü sa &t 15 §e kader hir ay zaıfında pıt7.ü ılıl. •a alınmn 

Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve /vtaı - . 
bzda kullanı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk i 

il fi!]frasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-1 
ven Fiatla SatJ/matadır. 1 

AHMET VE iARAHIM CUMALI 1 
Çiviciler l'c Dt mlrci/e. Çarşısı 1 

IJFmir Htrdavat - Ytıpı Mut/arı 1 
Çiftçi Ale//eri .. Alım Su/1111 ftı/ 1 

' ..,., ., , .,. ~,., ~~ Wlil.'~~ 
..,......,.,,."~ ~... • x. ~ )-~~ )',z{'. 1 ~,~·"' 

h 
a çoğ 

Çıvicllcr araslamı dakl l 7 numaralı dülıldrnın1ıı1 

ayol sırada 14 . J 5 nurnaralı dükkana naklettik. 

ller liirlü inşaaıın hiitürı malzemeleri bil .. 
hassa kel'PSlP, ziraaı alihları, demir, çiınt">fl- ı 
Lo, hırda\'al, lıtıı· t>hutta ~u boruları, odun 
ve maden kfüııürii ~ohalarmm ce~illeri nın-

' • :ı 

' t ğnzaınızda huluııur·. 
~ Gerek top! 1n ve gerekse parokente 
t suretiıe !atış yapJ/ır ve bütün inşaat iş/e-

ri taahhüt olunur. Fiatlann11z ehvendir· ı .,, .,,, , 
e 

•• 

'IC ~ 

~· t' ••• l!I .. : 

• a :, 
:p :, 
:, 

P
fi ,, sına karnr verılm §lir . ~ 

~· 
o l • • 

2 istek lilerin 18 11 937 tnrihint• k edar ihulcsi yapıln· 
enle olan encümenı v ı a yetin topl e nlı günleri olan pazar· 
teAI ve pcrş<' ıııbc günleri saat 15 d e vıliıyet mnkamındn 

teoekkül edt>cd~ encürrcı i vila)•etc m üracaa t ed~bilfrler . 

3 A l ınacak malzeme şunlardır : 

500 adet 3 ki 1oluk ve tamamen çelik ye rlı rı nl ı kaz· 
ma, beherınin rayiç bedeli bir lirad ır. 

500 adet tamnmen çelik yeılı malı 3 köve delıkli kü 
rek beheri :~6 kuruı 

100 adet demir el arabası beheri 750 kuru§lur. 

4 Bu işe ait evrak ıunlardır: 
Eksiltme şartnamesi 

Hususi ~at tname 

İstlyenler bu evrakı ve numunelerini Vilayet Daimi 
encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebilir ~ 

ler. 4 - J 474 

Palamut, bulgur llt tuz kJrınası, ar :p 
ezmesi, mıslf kırn1ası, öze, fi bakla, bllf' i 
çak, çavdar klfmala ını son sisten1 o/l~; 
rak rncydana g el iı nıiş oldu,qum afat/ar vcı_ :, 
s ıtasile en seri ve en temiz olarak k1rrn8 :, 

: yi veezmeyi ehven liat!a taahhüt ey/eri07
· i,• 
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