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Ankarada Türk. F ranslz B.M.Meclisi F ansızParı~mentosu 
Görü mel erine başlandı. Çiftçi.ye para;z t~prak ve~il nda Bütçe~zakeresi 

Ş m~~~!.~~n~:u 1k~~ ~ttı. Bir saylav parlimento~a yeni sena bütçesinin 48 mil· 
Suriye Başvekili Paristen Ankaraya Hareket ::::! ~~~~:0~:.:~~010b~:: ı' yar frank açık ol~uğunu söyledi. 
Etti. Maraşal Fevzi Çakmak Askeri Heyet maden hurdelerinin dııarı Paris, 16 ( Radyo ) - min olunabtleceilnl ve böy-

- - çıkarılmaamm yasak edilme· Fran11z parlamentosunun bu le bir halin, çok tehltkelt 
Şerefine Bir Ziya( et Verdi. •ine ve satm alınmUfDa, günkü toplantmnda mu ha- olacağını ilave eylem ittir. 

Ankara, li ( A.A. ) -
Genel Kurmay Baıkanı Ma · 
raıal Fevzi Çakmak dün 
akıam Franaız aekeri heyeti 
ferefin• bir ziyafet ver mit· 
dr. BuıGn Genel Kurmayda 
aıizakerelere baılıiiimııtır. 

Ankara, l 7 (AA.) - Bır 
Parla teİgrafı Suriye baıve . 
kilinin Parlsten Ankaraya 
hareket etttflni bildlrmek
tedlr ı 

Ankara, f6 ( A. A. ) -
Bu 1abah ıehrlmlze gelmlt 
olan Surlyedekf Fransız kı 
talara umum kumandan ae· 
neral Huntryfgerin riyasetin 
d~kl Fransız askeri heyeti 
saat 11 de Çankayaya gide · 

Belçika 
ingiltereden 5 milyon ster

lin iıtikrız elli 
LöHdra, l7 (ltadyo) 

Belçika hükumeti, Londra 
lbali gruplarından bet mil. 
Yon lngiliz lirası istikraz et 

anlıtir. 

lıttkra• yüzde d6rt f alz 
ledlr. 

rek defteri mahsusu imzala 
mıtlardır. Müteakiben gene· 
ra l Huntrylger büyük erka
nıharbiye reisi Maraıal Fev

zi Çakmağı, Mıll i Müdafaa 
Vektlı General KA~ım Özal. 
pı, Hariciye Vekili Dr te. 
fık Rüıtü Ara11 ziyaret et
mit ve bu ziyaretler iade 
edilmijtlr. 

General A11m GGndilze, 
Ankara garnizon komutanı 

GP.reral Kemal Gökçeye 
kart bırakmıılardır Ve öf
le yemeiini Fransız büyük 
elçiliğinde hususi olarak ye 

irlitlerdlt . 

Bu aktam saat 20 de bfi. 
yük erkaoıharbiye reisi Ma.: 
raıal Fevzi Çakmak tara-

Yalova'. arazisinin istismarına liflerden ( Pul Renyo ) büd- Parls, 17 ( Radyo ) 
ve parasız arazi dağıtılma ce hakkmda söz söylemit ve Sosyalist saylavlardan B. 
eına dair olan kanun layiha. Fransanan mali vaziyetini ( BlokJ , bu gün parlamen 
larmı kabul etmlt ve devİst tenkit ederek, eelecek sene toda bir ıöylev vermlı ve 
hesaplarmda liranın esas it büdce açıjının kırk milyar ıosyaliıt partl•lnin, Uluılar 
tihaz edilmesine dair olan franğa çıkacaiını, bu para - Sosyetesinden olmayan bir 
kanun laylhaaımn birinci nan , Fransanm harici slyue devlete manda verilmesine 
müzakeresini yapmııtır. ti altibl edilmek tarUle te. müsaade etmlyeceğlnl beyan 

Perağ Görüşmeleri 
eylemtıUr. 

8. ( Blok ), söylevinde 
ezcümle demtttlr. ki: 

Miuflrler ordu müfettıı 

Fahreltliı Alt"ya, BüyOk 
erkamharblye ikinci reisi 

fından heyet ıerefioeAnka · Çek Cumhurreı·sı· Del-rapalasta b ir akıam yemeği 
•erllmitUr. 

- Bizden çok lıtlyorlar, 

fakat •erdikleri pek azdır. 
Bunun üzerine m6ıtemlekeler 
nazırı 8. Mola cevap ver
mlt ve müıtemlekeler me
ıeleılnlo, beynelmilel bir 
ıekll aldıjını ve Fransanın 

fikri alınmadan halledlleml
yeceğlnt söylemittir . 

MaraşalŞanKa~y~Şe=k===-=sR==-u bosu Kabul Etti .. 
syadan Ya!:_dım istedi. fransız H~~~~ct:uü:•çı!~.:r;::~:~:!n:,~ı::: ediyor. 
~m milli l ı deri ~aıbin şimdiye ~adar üç yüz bin~en 

fazla zayiat veren Çinin le~ine ol~uğunu söyledi. 
Londra, 17 (A A) Ja 

ponlar bugün Nankinde, 
ıehrio zaptını Çin bükume 
tinin eski umumi kararga -
hında resmen teslt etmiıler -
dir . 

Nankini müdafaa eden 
Çin ku•vetınden ayrılan üç 
fırkanın Japon hatlarını JA· 

ratak ve Japonlara ıtğır za . 

yiat verdirerek Kwangtche 

kadar ilerl~dHcleri resmi 

ifara atfen Şauıhaydan bil· 
dirıJmekted ı r 

Maraıal Şan Kay.Şek mil · 

lete hitaben rıs dyodl\ sôyle

dıği bir nutukta, Çin ordu· 

sunun bütün cephelerde 

verdiii ölil ve ya-

Perağ, 17 (A.A) - Fran
sız harlc\ye naz•rf yeno 

Perağdan Parise dönecektir. 

İki memleket hariciye 
nazırları ftrasında yapılan 

görüıaıele Cle Çekoslovakya 

ile Fransa arasında tam bir 

görGt birliği mevcut ol

dufu teyit etmfıtir. 

Perağ, 17 ( Radyo ) -

Bugün mülhlf kar 
tır. 

yağmlf" 

Fransa hariciye nazırı 8. 

Müıtemlekeler nazın ha
teıkıl edtJdlii eünüo 20 in· riclye nazırı B. Delboıun 
ci yıldönümü münaaebetlle •eyahatta bulunduiu bir sa· 
ıöylevler verflmiıtfr . manda bu meseleye dair 

B Delboı, saat 13 de Rt - daha fazla ıöz aöyliyemiye-
yasetlcumhur ıatoıuna gitmlt I ceğinl ilave eylemlıtlr. 
Ye Reiılcumhur B. EdYar l=~=========-==
Benes tarafmdan kabul edl· 
lerek öğle f«Jmejful Reisi · 
cumhurla birlikte yemlıUr. 

Fransa Harkiye Nazırı te 
refine bu gece B. Kamil 
Krofta tarafından bir ziya -
fet verllmlf ve bu ziyafeti , 
bir kabul retml takip eyle

Fransada 
Yeni arıılar oldu 

Dahiliye Vekaletinin Bir Emri: 
rala miktarının ilç yüz bini 

geçtiğini ve bu günkü vazi 

yelle muhtemel deği§ıklik 

lerln ehemmiyeti olacağını 

söyledikten sonra demlttir ki: 

Delboı. sabah saat 9,30 da 

Çekoslovakye hariciye nazı

rı B Kaıu ıl Kroftayı ziya 

ret etmit ve bir müddet 
konuıtuktan sonra meçhul 

mittir. 
B Delboıla Çekoılovak

va Baıvekili Mllon Hodza 
ye Hariciye Nazırı 8 . Kamil 
Krofta arasındaki siyasi ko· 
nuımalarll yarın baıhyacaklır. 

Parl•, 17 (Radyo) 
Fransanın muhtelif ıehtrle· 

rinde yeni grevler ilin edil· 

mittir. 
Bu gün llstlk f abrtkala

rmdan birinde çahıan iki 
bin amele, arkadaılarından 

birine yol verilmesinden do

layı ırev ilin etmiılerdlr. 

Köy işlerinde Çahştın
lan 1 ara Verilecek Ücret "Teslim olmayacağız, bilakiı 

ileriye doğru gideceğiz Bu 

günkü vaziyetin Çın lehin· 
de oldu3una kanliz ., 

Moskova, J 7 (Radyo) 

Alakadar mahafılde söylen 
diğine göre, Sovyet Rusya 

iıtıhdamı mecburidir. 
hükümeti, Mareşal Şan Kay 

Her köy~e vazif a alan köy kiti~i, muMar ve ~oroculara 
ıırilıcek ücret miktan tas~it e~ıl~L 

Bir muhtar 10 lira, en çok 
Şekln askeri yardım talebi 

15 lira aylık alaca ktır. Köy 
katibi dört köy için bir k iti ol- ıc:n=i=t=e=tk==ik eylemektedir 

asker abideıine giderek me 

rasimle çeienk koymuıtur . 

F J h .. ransa arıcı ye nazırı 

müteakiben belediyeye git 

mtı ve burada Baıvekll Mi
lin Hodza ile hariciye na · 

zırı B. Krnfta belediye re· 
iıi ve bir çok rical tarafın-

dan karıılanmıotır. Burada 
Çekoslovakya ordusunun 

Dahiliye Vekaleti bütüo 
•lllyetlere bir emir gönde 
tetek köy tılerJnl görmek 
Gzere tayin edilenlere veri · 
lecek maat miktarı t le; bun
llrın i"tthdamları tekillerini 
bildirmlttlr. 

mak üzere ayda 10, en fazla 
15 lira aylık alacaktır İmam 
ve korucuya ayda 6 veya 
1 O lira , sığırtmaç ve dana
cıya ayda beı lira verilecek 

tır. Bu kadro, nüfusu 500 
ı .ooo arasında ki I< öyter için 
dır. Nüfusu 1000 den yuka-

' 
Van Cumh riyetMey-

Bu emire göre köylerde 
1'iifusa.göre köy katibi, köy 

ltorucusu, muhtar ve ıığırt 
ltıaçlarll verılen ücret ta 
1tn .. edildıfi gibi, ücret yeri 
tae mahsul verilebileceği de 

'çıklanmııhr. 

Vekalet, en yüksek aylık 
hadlerini bildirmlttir. Hiç 

bır yerde bunun f evklne 
Çılulmıyecakhr. Zaruret gö· 
•6len haller<le ve yer ierln 
lenıip ve müıaadeai ilt: bu 
~lktara yüzde elli oisbetln 
de zam yapılabilecektir. Bu 
tııkdirde bu sebeplerle birlik 
le vekalete de malömat 
~ernecekttr. 

Muhtar, katip, korucu 
"'Gıtakll veya müıterek ola· 
r,lc kullanılacaktır Hunların 

rı köylerde muhtar ve kati· 
bine ayda 25 er lirft, imam 
ve korucuya 12 ve 15 lira, 
sağlık korucusuna 15 lira, 
tarımbaııya ve sığırtmaca 
15 lira verilecektir. 

Bu gibi köyler için üç sı 
ğırtmaç istihdam edilecek 
ve bu para üçüne taksim 
olunacn ktır· Sağlık kurucu
ları ve tarını baııları için 
dernekten salaklyet almak 
lazımdır Bunlar icnlıında 

köy aded ne bakılmıyarak 

ayni ücretle eo çok 6000 
( Sonu lkiaci sayfada ) 

danında Toplanılacak. 
Ô6retmen okulunda ~ızulanan yerli mallar sergisi 

~ugün halka a~ıltYDL 
Arttırma ve ekonomi haf- j

tasının sona ermfı olması 

dolay11i le yarın ıehrımlzde 

saat 14 de büyük bir geçit 
resmi yapılacaktır. Geçit · 

resmine orta, ilk okullar ta· 

le beıi, cemiyetler v e idman 
te~ekkülleri iotirak edecek · 

!erdir . 

Sa~t 14 de Cumhuriyet 

a l anında toplanılacak, bura 

da valimiz bir söylevle 

haftayı kapayacaklardır. 

Gec~~i müs mere: 
Altıeylü\ ilkokulunun mü· 

sameresi pek parlak oldu. 
Halkevi salonu çok kalaba 

lıktı . 

Müsamere, baıtan ıoouna 
kadar ekonomi ve arttırma· 
ya ait konular dahilinde ti · 
irler, mar,lar, monoloğlar· 

dan ibaretti İlk bet yılhk 
sanayi p ' anı adh piyes çok 
beğenıldi Öğretmen rolünde 
S edat pek tabıi gorunuyor-

( Sonu ikinci aayfada ) 

Fransa Hariciye Nazırı, 

Pazar eiinü Parl•e avdet et 
mit bulunacaktır. 

Kısaca: 

Lyon tehrlnde de bir 

ampul f abrtka11 ' ameleılne 
yol vermiıtlr. 

====-===-===---

Türkiyenin Protestosu .. 
Milletler Cemiyeti tarafından Hataya gönderilen ko · 

misyon 87 maddelik bir talimatname hazırlamıf .. Konsey 
reisi de bu talimatnameyi tasdik ederek merlyete girmek 
üzere katip umumıllte havale etmtı .. Hataya giden heye · 
Un hazırlad ı ğı talimatnamenin ne tekilde olabileceğini kes
tirmek her halde güç birıey değil.. Çünka bu mütahit
ler; Halayda, ancak evvelden hazırlanmıı adamlarla tema1 
ettirildiler ve aldatıldılar . İtin lçyüzü, hile ve yalanlarla 
örtüldü. Hakikat ketmedildt. 

Böyle, yalan yanhı bir tahkikattan elde edilen kanaat . 
!arla Hatay iotllıabatı için hazırlanan bu talimatnamenin 
battan aıağı oradaki Türkler aleyhine oldufunu söylemek 
elbette bir kehanet ifl sayılamaz. 

Milletler Cemiyeti, böyle sakat bir talimatnameyi ha · 

zırlarken "Hatay,, daki mandater hükumet makamlarlle 
datmi temas halinde bulunmuıtur. Halbuki ayna iıte, aynı 
derecede alakadar olan Türkiyenin buhusuıta fikrini al
mamakla büyü~ bir hataya dütmüıtür. 

Hatay meselesini ta ilk gününden itibaren derin bir 
hauatlyet lçeratnde takip eden hükumetimiz: 

- Ancak gayri resmi ıurette haberdar olduiu, hiç bir 
esasa istinat etmiyen talin atnameyl ve bu yanlıı uı16 pek 
tabii olarak protesto etti. 

Bize göre k11aca11: 
Milletler Cemiyeti ıulhü koruyan, milletler arasındaki 

ihtılafları bltaraflıkla halleden bir müe11eae olarak yaıı
.ioraa attığı yanlıı adımı geri almalıdır. 
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Ayvahk Tarihi.. 
Yazan: Kemal Özer 

1. 
i SEHİR HABERLERİ 

"Ôjretmen,. 

Reni Ayvalık ve Cwarı Hakkında Ta 
rihi Telkiklu Yapmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA VULDURA Armağan. 

• ..Yürekler Parçalayı~Bir Facia: \ Kumar 
Bır Koyde Çıkan yangın- Oynarlarken yakalandılar. Mashonisya yani Junda 

a~ısı hakkunlı mufassal 
tarihi malômat < 1 > 

Yuodaya mülhak cezai 
rln birer derece ehemmiyet· 
lerl olan [Yemnonil} "Çıp 
lak a da,., [Kalamos], (Pir 
gos], (Daıkalı) [Pisanamo}, 
(Kodo), ZefiroJ ve "Soğan,. 
adaları olup bunlardan Çıp · 
Jak ada üzerinde birkaç bl· 
na ve birt r çıf tçi ve çoban 
damları vardır. Asıl Yunda 
kasabaıına boiaz cihetinden 
yaklaıan (Ayyani , Ay Yor 
Ji) adacıklarından evvelklsl 
üzerinde ceıimce bir manaı · 
tır olup ağuıtoıta panayırı 

methurdur. Yundaya mül
hak ceza irin iki taoeıi Mi · 
dilli ile [Kalamos] adacıiı 
beyninde vaki olup bunlara 
[Eloı), {Eleoyolo} namları 
veriliyor. 

daBeşKişiDiriDiriY andı 
(Junda). (Yunda) ada11 

"Müsellim .. kanalından Ed
remit körfezine girilirken sa 
ia teıadüf eden adacıkla · 

rın en ceılmf olup on sekiz 
mtl muhitinde •e aahtlen 
lrızah bir ıekildedlr Şar · 

kından pe,da olan tlbtce· 
a:tre biraz cenuba inerek 
bir karfezctiiz ha11l eder. 

Ev Ateş Aldıktan Bir Müddet Son a Çöktü. Za 
vallı Aile Feci Bir Şekilde Kömür Haline Gel

diler. Evin Hayvanları da Kurtulamadı. 
Dursunbeğfn Çatalçam kö· 

yünde çok acıklı bir yangın 
facla11 olmut, üç evle bir . 
likte bet ktıt yanmııtır . 

Bu köyden Mustafa oğlu 

Alloin ~vinden her na1&laa 
• 

yangın çıkmıı ve gittikç" 
büyümüıtür . 

Bu esnada yangın çıkan 
ev müthiı bir gürültü ile, 
içinde bu l unanların çığ 

lıkları arasında göçmüı · 

tür. Saatlerce süren yangın
da üç ev kamllen yanmıt· 
lır Yangın ın tik çıktığı ev
de yapı!an arama nettceıin· 

Cezirenin ıatbı müatevi ve 
pek cDzi bayırlardan müte · 
ıeldrtldtr . Bu ada, ciheti ce 
nubınden Anadolu yani 
A.y•alık kazası sahiline mut· 
ta11I ııbtdtr. Arada bulunan 
Solan adasından develer 
Dolap bofazına kadar aıellp 
badehu buradan dolap ile bir 
tarafa 1reçitlr. Şarkına trlden 
Edremit k6rfezine ve ıar 
hına relen Ayvalık körf ezl· 
ne dahil olur. 

Ziya11 12 mil mesafe · 
den e5rünen sabit ve beyaz 
reakll fener . (Elos) adası 

izerlndedlr. 

Biğadıçtak i ÜçlVladenin 
işletilmesine Başlandı 

de Ala ıle k.uısının ve bir 
çocuğunun vücutlarının kö
mür halindeki iskeletleri 
bulunmuı, anneıi Gülıüm 
i le dtğer çocuğa att hiçbir 
ize teaadüf edilememittir. 

Evin ahırındaki ha yvan· 
lar da kurtulamadık la 

rından hepıi de yanmıt bir 
halde bir yığın kemik ola· 
rak bu l unmuılardır. 

Ayvahk körfezi batka bat· 
ka ilç küçOk körfezden 
mOtetekkll olup; bir botazı 

eYTelce bildirilmlt dolap 
Ye dlfert bet on tene ev 
vel hafrdHmtı olan Dalyan 
bofazıdır. Junda ve Ay•ahk 
ialretelerlne ıemt •e vapur
lar en atyade bu yoldan 
mürur eder. Bu boğazda 

ufak kuleler Ozerlnde yedi 
adet huıusi fener me~zu 
oldufu ııbı bir kaç dakika 
lmtlda.t etlen boiazın 11jllk· 
lcuına lıaret olmak (izere 
kırmızı boyala ıamandıralar 
vazedtlmltttr. Bu boiazdan 
yan yana illi gemi reçemez. 
BOyük ıemller Dalyan bo
iazına yaklaıdıkta de mir 
at.p mOuit ba•alarla Dalya· 
na ıtrerler ( 2) 

Yuada adaıının namı ka
dimi o&an Rumcanın muadili, 
T.mkçe (Yaz ada) lafzına göre 
mecmu cezairio yüz adet 
olacatı ve filhakika küçük, 
btiy6k adacıklarla tat par · 
çalan dahil heaap ediline 
Yuoda adalarının yüze ba
lii baluntı•lı t6phesiz 
lıede bunlardan yalnız bet 
on kadarı mera ve küçük 
kıtada çlrtl1klerde11 ibaret· 
Ur Yine Yunda ada11nan 
diler bir namı kadimi olan 
( Movuovas ) veya (Moox · 
ovuoı) ( Rumcadır. ) Ve er-

babı lisanın tevciblne naza· 
ran: Bu civarda ( Moıkoı) 
ismi verilen. bir nevi balık 

kearetle ıaydedilmekte ol · 
dujuoa bJnaen adaya (Moı 
konisi) Qnvanı (Alem) olmut 
ve Rumlaran hava111 (Moı 
konisi) ve &Yamı da (Yun
da) = (Junda) demekte bu 
lunmuıtur. 

{Z) Bu malumatı: ~ahıf 
tetkik ve tetebbuumla ı1e eli 
me geçen eıkl bir vaıl/Cadarı 
edindim ( /C.. Özer) 

Çıplik ada ile Anadolunuo 
Tuz burnu beyntodekt boia
za ait olan ve mezkür Çıplak 
ada üzerine mevzu bulunan 
bu fenerin zlya11 5 milden 
rörünür. Yunda adaaı; Mt. 
dtlllye on mil ve Ayvalığa 
bir buçuk mil yoktur . Ay
valık ve Yunda kasabal arını 
ilk defa göten bir, mahalle 
addeder. 

Cezirenin ciheti garbtai 
bütün zeyt!nlik olup arala· 
randa muntaz"m sayfiyeler 
ve lntlalar zaten latif olan 
mevkii bir kat daha 7iyoete 
ıark eyle mektedir. Zaten, 
Yundanın havasındalci ce
yanet ve latafetlne me bni 

biraz çukurda kalan - Ay· 
vslıiın sayfıyeı i makamın 

dadır Yazao Ayvalık aha · 
llslntn zenıinlerı hep bura
da vakit aıeçirir l er. Cezire 
üzerinde akar ıu yolctur. 
Sebze bahçelerinin dolapla· 
rı ve huıuıl kuyuları 

dır. 

var · 

Ahalinin içtiii ıular Moı 
kopo veyahut tabiri mahal
liye aıöre (Peramorko) ada
ıından celp edilip adadaki 
bet kadar çeımenin de ıuyu 
lezizdir 

Yunda ada11nın çok eski ah 
•ah tariblyeal meçhuldür. Ce 
zlrenln ınnet mabudü (Apol
lona] nisbet edilmesi eıatiri 

Yunaniyedendir . Fakat; civar 
adacıklar üzerinde görülen 
bası enkaza göre; Finike ve 
Yunanlılar ve bundan ıonra 
da Venedtkliler Midılliye 

hücum için bu adayı daima 
hareket merkezi ittıhaz et 
tikleri anl•ıılayor . 

Yunda adası Midilli ile 
beraber fethedilmlt, Fatih 
Sultan Mehmet devrinden 
be ri Midilliye m6lhak bu 
lunmuttur. Yakın zamanla
ra kadar (3J Midill iye kartı 

(2) Bobazın ıimdikf du. 
rumuna nazaran: Büyük 
gemiler Dalyana glrememek
tt!dirl~r. (K. Ö.ıer) 1 

(3) Bu malumat, Ayvaltkta 
bir depoda buldı:ğum - ev
velce Mldfllldtn yellriluek 
ıaklanmış Midilliye ait 
bazı tski malıkemci şerlye 

siclllerilt üç fermanrn lclkl 
kinden elde etliiJlm bilgi. 
ltrdtr. 

Biğadıç, ( Hususi ) - var köylülere büyük ümit
ler vermektedir 

Yangının; ahırdaki hay· 
vanlara, çıra tle yem aıötü 

rüldüğü zaman 11çrıyan bir 
aletin aamanları tutuıturma-
11ndan ileri geldlii anlaııl 
maktadır . 

Facia hakkındaki tahkikat 

Nahiyemize bağlı köyler 
dahilinde bulunan maden
lerin itletilmeai itine batlan· 
mıttır . Bır ecnebi tırket , Tür . 
fılar köyündeki manganez 
madeninde 40 amele ile, 
Okçular yeri kö) ündeki 
krom madeninde 30 a'llele 
ile. Dündağarc ık köyündeki 

krom madeninde de 20 
a mele ile faaliyete batlamıt
tır 

Y aicılar nahiyesi ve köy· 
lerl de bu tirketin maden 
sevki için Balıkeıı r · Kütah· 
ya hattı üzerindeki Mezttler 
istasyonuna kadar yaptıra 

cağı yoldan da iıtıfade ede 
ceklerdir. derlnleıUrflmektedir. 

!!!!'"!!! ..... ...._~""""!"!'~!9!3~~!!!!!"'!'"'"'!!!!!!!!11!1111!!!!!!"!!!!!!!11!1111!!!!!!!!!!!!!!11!1111!!!!!!!11!1111!!! 
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Yağcılar nahiyesinin Da · 
vutlar köyündeki sim li kur · 
ıun madeninın nisan ayı 

içinde iıletilmeğe batlana· 
cafı anlaıı l maktadır. 

Madenler in iıletılmeıl ci · 

olan Anadolu savahilinden; 
[Ayazment = Altmova), Ay
valık ve hatta Edremit ka· 
ıabal arının i.tar V t:: rQsumat 
idarelerine Midilli nazırları 

bakarlardı . 

Yunda adası; Kaptanı Der

ya meıhur Kılıç Ali Pata 
evkafı ıerifeainden olup muka
taatan ıenelili yirmi - otuz 
bin kuruııı ihale olunurdu. 
[ 1230 J Senesi maktaa11nın 
alazı ıle metıhat dairealne 
gönderilmeıl hakkında Şey 

hüllılim Mekizada Mustafa 
Aıım Efendi tarafından yazı · 
lan bir tahriratın müsveddesini 
yukarda zıkri geçen evrak 
arasında gördüm. Yunda 
ahallıi . sünıercilik, balıkçı . 
hk ve bilha11a kaçakçılıkta 

pek mahirdirler Cezirenin 
mecmu nüfusu zükiir ve ünaa 
( 1400] hanede (6000] m ik 
tarındadır. (4} Kasaba ol 
dukça mamur ve bazı bü 
yük binalarla, bir hük.Umet 
daireıi . bir fabrika ve men
gene, birkaç kilise ve mek · 
tepleri karııdan iyi bir man· 
zara teıkll e tmektedir 

Öğretmen 
Kemal Özer 

(4 ) Müverrih .Torj Sak kariye 
nazaran: Jundarıın ( 1500 ı 
hane$[ ve ( 8000) nüfustan 
f"zla alıalisi vardır. ( K. Özer) 

- SON -

Dahiliye 
Vekaletinin 
Bir emri 
(Baıtaraf ı birinci sayfada) 

nüfus eıas üzerinden istih -
dam olunabllir 

Çobanlar ancak ihttyaç 
olan yerlerde tutulacaktır . 

Bunların hayvan a dedine 
ve taamüle göre, mtktarları 
azaltılıp çoialtılacaktır . İı 
tihdam müddetlerine kift 
tahsisatları. 
konacaktır . 

köy bütcesine 

Köy kanununun 39 uncu 
maddesi mucibince öiret 
menlerle eğitmenlere ve ten· 
ıip edilen yer lerde de imam · 
lara katiplik vazifesi gör -
dürüldüğü takdirde o köye 
iıabet eden katiplik ücreti 
nin yarı"• kadarı kendile 
rine ayraca ücret olarak ve· 
rilir 

Ancak öjretmen ve eğıt · 

menlerin dert saatleri hari 
cinde tamamen köy itleri 
ile ittigal etmeleri ve aıün 
lük itleri noluan11z çıkar 

maları, imamların da tahrıri 
imtihanda ve katiplik kur · 
sunda iyi derecede muvaf
fak olnıaları ıarttır. 

İkti sadi durumları müaaid 
ve birbirine yakın köyler 
eo çok I0,000 nüfus için 
alacakları ıalahlyetle ebe iı 
t ihda m edebilirler . 

Bir kaç köy iç.in mütte 
reken istihdam e deceklere 
aid ücretlerin köylere tevzi 
tnd~ i ktiıadi durumları göz 
önünde tutulmak ıuretile 

her köyün nüfuıu esaa itti 
haz edi lecektır. He r köye 
isabet eden miktar vali ve 
kaymakamlar tarafından tes· 
bit ve tebliğ otunacaktır. 

Yarın Cunıhu- 1 

riyet alanında 1ı Toplanılacak 
(Baıtarafı birinci ıllyfada) 

du Talebe rolüode bulunan 
küçükler de cidden canla idi· 
ler. 

Şiirlerde Şemlm , Cemiİe, 

Beyhan, Slyret, Ninnıde Ka 
mran; Ben bir ev kadını· 
yım "dlı monoloğda Gönül 
çok beğenildiler 

Perde aralarında Ôğret
men okulu talebelerinin çal· 
dıkl arı ıeçktn parçalar ne 
fiıti. 

Altıeyliil okulu öğretmen 
ve talebelerini kutlularız . 

Müsamere sonunda Ku · 
rum adına baıkan ~n. Mü· 
kerrem Kamil Su, hazır bu
lunanlara ve hafta f aaliye· 
tinin can l ı geçmeıl için bü 
yük yardımlarda bulunan 
Vali B Ethem Aykuta te
tekkür etmittir . 

Müaamerede Valimiz B. 
Ethem Aykut. Orgenera l 
Sabıt Noyon , Belediye Reisi 
B. Naci Kodanaz , Maarif 
müdür vt: kilt B Vicdani 
Ataıeven , Halkevi batkaoı 

B. Feyzi Sözener bulunu
yordu. 

Bu 4kta m Öğretmen oku· 
lu talebesi tara fından okul 
Hlonunda bir müıamere ve· 
rilecektir . 
Ôğretmen okulu talebe 

kooperatifi tarafınd an jim · 
naattk salonunda açılacak 

olan yer li malları sergisi 
hazırlıkları tamamlanmııtır 

Sergi bugüu ıaat 8 den . 
pa za rtes i günü akıamına 

kada r halka açık bulunduru· 
lacaktır 

Kahvecı Mehmet oğlu Ha, 
lil Ki.milin kahvesin 
de Şaban oğlu İımailin. Raa
ri oğlu Kadirin ve Rama 
zanın iskambil kağ ı dı alc ku 
mar oynadıkları görülerek 
yakalanmıı• ar ve adliye
ye verilmiılerd ır . 

Beraat eden bir memur 
Bir dipozito makbuzunun 

kaybolmasından dolayı dört 
yıl önce mahkemeye verilen 
Ma ı li Emlak baıkaHbi Ab 
dullah Yalçının mahkemeıt 
bitmiı ve kendisine. tsnad 
edilen auç hakkında beraat 
kararı verllmittlr. 

Parti kaza idare heyeti 
C . H. Parttı i kaza idare 

heyeti B. Hilmi Şeremetll· 

nin riyuetinde toplanarak 
parti itleri üzerinde g5rüt· 
melerde bulunmuıtur 

Halkeıi Baı~anhğmdan: 
Halkevleri kuralar ıubesl 

tarafından baylar için Ali 
Şuiiri ve bayanlar için Mit
hatpaıa okullarında az bi
len ve htç bilmiyenler için 
Türkçe okuma yazma kura 
ları açıl.acak ve dertlere 
20 - 12 - 937 tarihinde bat· 
lanacakhr. 

16 Yatından atalı olma
yanların ve bu kurslara de
vam etmek iıtlyen lerin yu 
kandaki okulların baıöiret• 
menlerine müracaat ederek 
kayıtlarını yaptırmaları il· 
zamdır. 

1 ST AHUL !lDYOSU 1 

18 eırınclklnun cumartesi 
Ôğle neıriyatı : Saat 12,30 

Plikla Türk muıikiıl. 12,50 
havadis, 13,05 Plakla TOrk 
musikisi . 14 Son. 
Akıam netriyatı : Saat 

18,30 Sekizinci tasarruf ve 
yerli malı haftası konferans: 
Akıam gazeteııinden Sela111l 
İzzet . 19 Safiy~ ; Piyano ve 
kema n rcfakatıl~ . 19,30 ko · 
nferans: Dr . AH Şükrü (Gr · 
ıp ve koruom,\k çareleri) · 
19,55 Borsa 'ı aberleri 20 
Sadi ve arkad•ıları tarafın· 

dan Türk muıikiıi ve halle 
tarluları 20,30 Hava rapa 
ru 20,33 Ômer Rıza taraf· 
odan Arapça ıöylev. 20.45 
Semahat Ôzdenıea ve ark• 
daıları taraf andan T6rk ıntı · 
sikisi ve halk ıarkıları . (SA.) 
21 , iS Orkestra: 1 - Bet
hoven: Coriolan uvertür 2 
- Rim iıki Koraakoff: Ser 
heruate 3 - Çaykoviıkl= 
Şan doton 4 - Kal111•~ 
Oaav:un noh zaytın 2l, 1 
Ajanıı haberlt: rl 22,30 plJ
kla sololar, opera ve opertl
parçaları 22,50 aon haberi~ 
ve e rtesi günü profradll· 2 
ıon . 

Yurddaş!.. Yerli Mah Yerli Mah; Her Türk Onu Kuilanmah .. 
den. iDer- UIM• ıuısı•r DU· ı 1U••• ·---~ .... --
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.......................... 
• • ! Tasarruf Haftası ! Ford, ıııi~li bir adım dul. , ••• •• •••••••••••••••••• •••• •••••••••• •• •••• •• •• ···~ ! Arttırma Ve Ekonomi ; Siyasi Ziyaretler 

Ve Konuşmalar .. 
i Vazı Müsabakası ! 
• • ••••••••••••• •w••••••••••• 

No: iV 

Türk malı 
Kullanmak 
Vatan borcudur 

Buaün tutum ve yerli ma 
lı haftası. 

Yurdun her tarafında çoı· 
lrun tezahürlerle kutlulanan 
bu gün6n heyecanına biz de 
katıldıtımızdan me.ut Ye 
bahtiyarız. 

Son yüa yıllar bize 161-
termlt ki; yurdu korumak, 
orada rahıit ve refahla ya· 
ıamalr; ancak tutum, blrtk
tirtm k•ldelerlne rta yet et
melde mOmkündOr. Esasen 
hız bunu ıenel ve ulusal ... 
vaılardakl lecrObelerlmlzle 
anladıfımız içindir ki; eko 
nomlye fazla ebemmı,et ve · 
rlyor, onu milli ananelerimiz 
arasına ıtrmtı tamamtle bir 
halk bayramı addediyoruz. 

Burada yalnız ıunu laatır 
latmak isterim ki; son devir· 
lerde tutumun ifade1i, dlıten 
artırmak veya .. Ak akçe ka· 
ragün içindir .. sazüdür. Hal
buki tutumun ileri , hakiki 
Ye müıbet maniıı bunun ak
ıtnedtr . Y ant: "Ak akçe, ak 
rünü hazırlamak içindir ,. 
Diften detıl, lften artırmak 
lazımdır. Muaeır tutum te
lalcldsl ıae küpte, kasada, 
ıandıkta uklanan para de 
fildir; bllakfs milll lıtthsale 
ıevk edilen paradır. 

·• *. Yurdunu, mi lletini seven, 

Hanri Ford, otomobı l kra 
h ola n bu ihtiyar, bili ça 
hımaktan bıkmamıı ve yı l 
mamıt bir adamdır Y aloız 
baıına ve otomobllinl kendi 
idare ederek uzun ı~yahat
ler yapmaktadır . 

Bu •eyahatlerinden biri
sinde ve tenhl\ bir yerde 
Hanri Fordun otomobili bo 
zulmuı ve durmuıtur. 

Bu aırada oradan geçen 
bir ıenerl, teıehhüt miktarı 
ıöferlik yapmıı bir adam ol 
doğundan Fordun otomobl 
lini hareket etlirebil mittir . 

inde baıımıza gelecek iki 
beti; herhangi bir 11kınhyı ya 
hut bu 11kıntıya maruz kal · 
mamak için kendimizi tim
dtden tutuma ahıt1ralım 

Bfr aile kurabilmek, yav· 
ruou aürbüz, neslini yettıtlr 
mek, refah ve saadetle ,a · 
ııyabllmek için herıeyden 
evvei para ya ihtiyaç var · 
d1r. 

Bu, lüzumu, bu ihtiya· 
cı köylü ve ıehirliye genç 
ve ihtiyar herkes bir yurd 
meıeleıi halinde duymalı ve 
duyurmalıdır 

f naan bütün ömrü mQdde 
tince saflam ve dinç ola· 
maz. Bellci gOnOn birinde 
huta düıer İtılz kalabilir, 
yahut ıef aletin pençesinden 
kendini kurtaramaz olur 
Bunlar1 düıiinerek yarını da 
gözden kaçırmıyalam, daima 
ileriyi de he1ap ederek ka · 
zandıfımızın birAzmı birikti
relim 

Ekseriyetle aileler ar1t11D 
da çıkan ibUlifların en mü· 
him ıebeplerinden biri de ıe 
ne tutum no•uanlıiıdır. O 
haJd~ biriktirme. tutum me· 
ıele11 devletin, onun ıehfr, 

kasaba, köy ve böylece b8· 
ton ailelerinin kıymet vere 
cefl , riayet edecefi en mü 
htm hı r mf'ıeledir . 

Vatandaı! 

.......... M••WB•••···························•s••••• 
Ulusal Ekonomide Aranılan 

Terbiye .. 
Alman gazetelerinde Yuıos 

kilde giyimlerinden uzaklaı lavya Baıvekili ve Haricıye 
tırmak arzusunun istihdaf nazırı Stoyadlnoviç ve Fran · 

meıinin beklendıt•nl ve ha· 
ttl Berlln - Roma mlhYerlnln 
ve halya-Yuıoslav1a dost· 
luiunun yeni A nupa lçtD 

yeni i1'l temel teıkll edece
il ümidinin izhar olundutu 
nu yazıyor. 

Mevcudiyetlerini harta · 
dan. varlıklarmı da gazete · 
lerden anladığımız bütün 
milletler, bizim eibi on dört 
ıenehk bir düıünc~ ile bu 
berekete geçmtt olmadık
ları belki , Avrupada daha 
hukukubeın beyennınne 

ı ı oln tamiminden itibaren bu 
harekete baılamıı o duk,arı 
tarıhen mOıbet bir hak ikat -
tır. 

Tilrk ekonomiıt, Tark ile· 
mini nurlatmaya baıhyan 

Atatürk rDneılnin parlama
ılle tee11Q1 etaıif Ye &ittikçe 
hızını alarak buıünkü mü 
telcimil bir de•reye gtrmlf 
bulunmaktadır 

Ekonominin; polettk, ferdi 
ve mtlli kı11mlara ayrılmaıı 
lcabeder Ve öyledtr de Bi 
rlnci ve ikinci ekonomi du 
rumunun lnkiıafı uluıal ek 
onomiyi teıkll eder kt, gaye. 
mlz de budur. 

ferdi ekonomi, fuzuli ma 
sraf lardan aileılni sarsacak 
derecede israflardan çek•n 
mekle meydana ıel ı r. 

TOrk balkının meYkli içti 
maisi yüksek olanları, Arlı· 

tokrat Avrupanın , beynel · 
milel arzularına, cereyanlar1-
na katılmakla bir ailenin 
hakikaten maddi varlıfını 
sarsacak blr surette ileri gi · 
tmekte olduğu görOlmekte 
dır. Bu, birazda Avrupanın 
kendi varhklara arasından 

çıkarmıya bile ufraıtaklan 

berıOn deltımek istidadını 
aaıteren modalaranı kabul 
etmek ve kabul ettikleri bu 
modayı yerli mallarmda ta 
tbık etmeyip yabancıların 
kumaılarana bir iftihar his 
stle bOrünmek ve onu teıhir 
etmektir. Buna ön ayak ol· 
an zümreyi de maalessef ba 

edıldlğl anlaıılmıı olmasın. 11z Hariciye Nazara Delboaun 
Türk fabrikalarından çı son ıeyahetleri ıu yolda tef· 

kan VF elyevm Avrupa ile ıir ve mOtalea edilmektedir: 
bile r~k,~b~te kalkııacak de (0eut1ehe diplomaU1eh
recede aüzelliie malik olan politiıche Korreıpondenz) 
yerli mallarımızı kullandır- Yugoılavya h61r6met reisinin 
mak lazımdır. ltalya efklrı umumiyeıinde 

lıte bu sahada da en bü · bulduğu samimi kabulün, 
yük Amil oleca k tecimenle · doğrudan doğ,uya anlatma 
rimlz, eınaflarımızdır politikasının faydalı oldulu-

Onlar. vitrinlerini. mala · na ve her iki devlet arasm 
zalarını kimilf'D y~rli mali d1tki doıtluiun bundan ıon· 
arlle ıüıler ve bu suretle raki inkı ıafı için meUn bir 
ıürümQ tem•o ederlerse bu esaa yarattıfma delil sayıla . 
bir milli çiban derdi derece- bileceğini yazarak diyor ki: 
sinde olan faaliyet kendi .. Almanya kendiılof halya 
kendine hararetini zail eder. ıle Rerltn-Roma mthYeri 
Ve bu · tarzda gayeye ul- v&1ıtaıiyle ve Yugoslavya ile 
aıılmıı olur. de a1nı veçhile doıtluk mü. 

Y alamz giyim ve yiyim nasebetlerlyle batlı btldiiln· 
meıeleıinde dejil, yaıayıf den ltalyan - Yugoslav mü 
ıabasındaki ulusal ekonomi · naıebetlerlntn müıbet tnki 
nlQ göıt-;.rdiji uı~l ve ıerait ıaf ve terakkiıini teyid eden 
dahilındfı yürümek ve terbi· bu ziyaret ve göıterHen hüı· 
yeaine intibak ~tmek lazım · nülrabul _ bu yıhn martında 
dır. vücuda ııetirilmiı olan an · 

Hiçbir zaman, yerli ma· laıma hakkında bili.kayd 
h kullanılsın diye lüzum h i t • ve ıart iz ar etti t ıempa ı 
ıuz yere kat kat elbiıe ya- ve memnuniyetin aym tle 
ptır ma k, ica beden gıda Ji al - karıılar. Ötede beride yab -
dıktan ıonra ıuihazma uı· ancı matbuatta ve bilhassa 
rayıncıya kadar sarfi1atta Frant1z matbuahnda halya-
bulunmak bittabt hatıra re- Yugoslavya dostlufu hakkın 
lmemelidtr. Ekonomiden ma · da bunun muayyen bır c•p 
keat, ihracata fazla önem he tetkH ettttıne dair yapı 
vermek, ithalata mani 01• lan tefsirler, milletler ara11 
makhr. ndakl doatlukları buaOn hl 

Ekonomik bir surette ha· la üç6ncü bir tarafa karı• 
yahnı temin eden ferdler baımane hareketler telakki 
vaıdaıl le banka lar nnıinle eden zihniyetin eaertdır. Bu 
ıtr. }:erdleriD zeaalrıltği, mil- nda ayn1 zamanda tılerin 
letln zengioliji demek, onun kendilerinın tıtedlii yolda 
zeogmlijt, hiikümetin zenai· tnk•ıaf etmemesinden müte · 
nlıği demektir. e11lr olan mehaftlın inkl ıarı 

f aklr ferdlerden mOteıek · da amil oluyor. 
kil milletler , adeta edebiyat. (Nhelntıch weafaliche Ze · 
tan mahrum milletler dem · ituna) gazetesi Stoyadlnovt 
ektir. Tarihen müıblttir ki çln Roma ziyaretinden yeni 
edebiyııta olmıyan milletler muahedeler akdi beklenemi· 
edebiyah olan milletlere esir yeceflnl, çOnkO bugOnkü ah-

(Schleal1ehe Zeltunı) p• 
zeteıt de aynı mealde mOtr 
lealar yürütmektedir. 

(V6lkiscber Beobaebter) 
gazetesi Parla muhablrtnla 
bir mektubunda Delboıan 

Varıova ıeyahatlnln netice· 
lert hakkındaki Fran11z nok· 
tainazarı m6ta1Aa edilmek. 
te ve ı6yle denmektedir: 
"Parla bu ıeyabaUn plllllfo-
ıunu yapıyor ve Franaa•a 
harp sonrası polfttlla11nm 
tarihi bir dönl nokta...., 
vardıfını teabtt edt,or. Kol
lektlf emniyet rGyası 1alam 

' milletler cemiyetinde deftl, 
aynı zamanda Fraatanıa 

kendi ittffak teıelrkülti lçia• 
de de sona ermlıttr. Pa· 
kat Leh - Fran11z Hkeri 
ittifakı hi1l meYcattur. V& 
bu ittifak Oelboıun Val'fO· 
va ıeyahatt ile zayıflamıı 

dett i, kuvyetlenmlftlr. fr 
192 1 Hlıerl it lif akının ha. 
rlclnde kalan bOttln nolrta
larde mtralay Becktn polt· 
tik a11 h ü ldlm ılrmilftllr · 
Mumaileyh mOteYeffa Pd
ıudıkinln yolunu takip et· 
mekta olup Moıko1a pak · 
tım red ve A hban1a iter 
anlaımayı iltizam etmtıttr 

Bu mektubun ıonunda Del
boıun yeni bir pakt akdet
mekılzln, ÇekoıloYskya için 
Lehiıtaadan bir teminat al. 
makıızıa ıeyahattne devam 
ettii i tebarüz ettiriliyor. 

onun maddi •e manevi me 
nfaatlf r int kendi menfaati 
bilen her ideal ıenç bu bay 
ramı bQyük bir ıabıraızhlda 
beklemelidir. Çanlri; halkı 
israfla mOcadele1e, hesapl ı 

Ye tutumlu yaıamala alaı 
hrmak, onl11rı bu huıuıta 

teıvtk etmek ancak müney 
•er gençlerin vazifelerin· 
dendır 

iktisadı korumak; tutumlu 
olmakla, verli mallarını ıev 
mek, kullanmak ve kullan 
dırmakla mümkündür. Onun 
için yerli malını ıevdiji · 

miz, kullandıjımız kadar 
ıevdirip, kullandaralam. 

1 yanlarımız teıkil etmekte 
dir. 

olmak mecburiyetinde kal val Ye vaziyet karıısmda bu· 
mıılardır. na lOzumu olmadığ1Dı, bu· 

Pu kaziye, kabul edildi nunla beraber Stoyadioovi-

Elefteron Vlma ıazete1t 

Avrupadakl siyasal kaynaı
maia dair yazdılı baımaka· 
le1lnde ıöyle diyor: 

•Avrupa duruma oldullça 
aaliha yüz tutmuıtur. Hall
fak11n Berlln ye Delbos ile 
Chautampııo l ondra seya
hatlerinden derhal bir neti· 
ce beklenmedlll halde, A.
rupanın ıerıinllftnl ıe•ıet· 
mittir . 

Tutum ve veril malı haf 
t ıa sı umumun ıaadeti, refahı 

için bir hatırlatıı günüd6r. 

Herıeyln bir tasarruf kıs · 

1111 vardır, felı:at umumiyet 
le tutum iki yerde olur: 

1 - D evlet ve cemi yet 
lerde. 

2 - Aile ve ferdlerde . 
Milli ekonomi devlet ılya 

•ettnin en m6hlm bir unsu 
ru olduiu ıtbi aynı zaman 
dil ona varlıfını veren de 
•lronomldır. 

Memleketleri kurta ran or· 
dulardır, fakat ordulara ku 
••et ve hareket veren aoy 
•al ekonomilerdir. Bunun için 
dır ki "Her TOrk ferd olarak 

'" çok kazandıeı kadar yer, 
\Jluı olarak, ençok aallltı 
k"dar satan alır .. 

Ferd ve ailelerde tutuma 
leltnce: 

Bılhuıa bu bizim için mü 
bı111 bir meıeledlr Ger~k 
fert, gerek aile hııhnde ya 
hdıfımız mOddetçe tutumlu 
Ollbağa riayet etmPk mec 
t...rıyetindeylz . Aksı takdirde 
llerııını düıünmlyen, bar 
~llrup harman sa vuran ya 
btat bugün buldufunu yarına 
~llrıkerhrı diyen dütünce· 
;1ı •ileler ,Onin birinde yok 
"la, sefalete uçurumuna 16-
tGlcleamefe mahk6mdurlar. 

itte btsler de ıGala bir· 

Türk mahna yalnız tHar· 
rufun bir ana desteli oldu 
ju için detti, T6rlc malı ol 
duiu için ve Türk oldufumuz 
için sevelim . 

Ekonominin ifadesi olan: 
" Ayağını yorranına göre 
uzat, Tencerede pıı lr kapa· 
ğında ye, az zamanda çok 
it. yerli mahna ıev ve kul 

lan v •. " aıbt methiimları 
umuma benimsetmekte ken· 
dini bir eleman ııay, ona gö· 
re hareket et! 

Huliıa! yerli mahoa ıevl. 
niz, kullanınız, bol, bol por
taka l, üzüm, incir, fındık yi· 

ylnlz! Hem ııhhatınızı da ka 
zanmıı olursunuz! 

Sakın yabancıya on para 
verme! Yabancı malı kul 
lanma! 

Arkadaı! . Yabancı mem 
lekete beı lruruı vermek: 
yarın cephede götOı, göf6ıe 
çarpııacafın dOımanın eline 
bir kurıun vermektir. Ru ku 
rıun senin deitlıe a rkadaıı -
n111 yahut göfı6n0 delecek 
tir. 

Arkadaı! 

Tetik davran buna sebep ol · 
ma! Atalarmın ıöz6nü unut 
ma ki: "Su uyur, dOıman 

uyumaz,, 
Ö O. 3 C 

Fahri Uğrasız 

Mutava111t halk 11nıfma 
aelınce; kudretı maliyeleri 
otıbetiude btrınca kııım ha· 
ika yettımek, onların karıı-

11nda utanacak bir mevkide 
kalmamak için israfa daldı
kları, evvelkilerin Llyonun 
ipeklilerine. lnaillz kumaıla · 
r1na bürünürlerken berikiler 
de ıözlerintn en parlak be· 
ıaıettle ıördüklerl Hindiıta · 
nın par1ak ve bir defa dahi 
yıkanmıya tahammülü ol · 
mayan otlarına 1anlmak 
tadır. 

Btr zamanlar köylü hal 
kının kadın zümresi, tam 
maniıile Türl:iyenin bu hu
ıuıda takdis ve tebciline la
yık kısmını teıkd etmekte 
idi: Tarla11adan aldıiı ekin 
ve ıebzelertnden aıını yapar, 
pamujunu, ketenlni eğirir, 
tezıihlarır.da bezini dokur 
ve hatta boyar ve l una bü 
rünürdO. Fakat kaplt61lıyo · 

nlar1n mevcudiyeti, Jnsanla. 
rda ıöreneie uymak huıu 

ıundaki temayOIO, köy ira
dın ve erkeklerimizi de ıe 
hir ve kaıabadakalH gibi 

yetlıtırdlflnl kullanmamak, 
yaptıianı ıtymemek ve bu 
ıuretle milli serveti imha 
edecek, yad elleri zenginleı 
tlrecek bir tarzda hareket 
etmete mecbur kaldıdar 

Bundan. sayın vatandaıları · 
mın, ıiylmlerlnln iptidai bir 
vaziyette kalmalaran1, onları 
hazlanaclaa mocler• f.Jlr ,.. 

fine rare son asrın icabat1 çin Mu11olini ve Kont Çtya 
bunun yerine, fakir olan no ile yapacağı ılyaıl ehem· 
milletler, zenaln olan millet mlyet ve kıymetler atfedil-
lere boyuıD etmek mecburi · diğini, bunun içindir ki ltal 
yetinde kalırlar kazlyeılni yada bu ıahıi temaadao Ber· 
ıkame eJ'Pittlr. Un-Roma mihverinin Adrla 

Ekonomi meaeleıl mevzu · istikametinde uzanma11nın 

ubahıolunca, yukarda ar v~ dolay11iyle bu mihverin 
zedlldiğinin akıinl dahı le · ıarki Ak denizde kuvvetlen 

likki edenler mevcuttur. Bu manhkl ıöylevlerile irıat ed 
tarzı telikkı erbabı, ekono en valımizin bu husustaki 
minin; bOtün kazancaoı bir- direktiflerini hir ödev bil · 
lktlrmek makaadtle tçtlmal 

memiz, demokratik bir kabayattan tecrit, ıahıiyetin 
den ferağat, insanca yafaya· faya ıahip otan Baıvektlt· 
ııodan mahrum olarak pa miz Celil Bayarla, sayın va-
rasmın üzerine bir kuluçka limiz Ethem Ay kutun Y•f& · 

vaziyetile hikiın olmak be yııını , efal ve harekatını 
ve•ne dOterler demektar. Ze· kendimize örnek almamız 
babana kapılan l ardır ki bu lazımaelir 
tarzdaki ekonomının ıa bıınll. Çünkt onlar; bütün hare 
milletine ve devletine zerre lıetlertle . Atatürk hülc6me-
kadar hayırı olmadıiı gibi, tinin milletini ıeven, onları 
zararı da bu niıbr.tte fazla daima zengin ve müreffeh 

dır ı 16rmeyi candan lıtiyen bı-
Binaenaleyh, ( lıten art· rer elemanlarıdır. 

maz, dııteo artar.) Cümlesi · Bize bug6oün milli ıene · 
nln ne kadar yanlıı oldufu 

tini veren, Türkün bu ıaha na inanıyonak (Ak akça ka· 
da da kabıU,etini 16sterea 

ra ıün içindir.) Dlylpte ıer· ve her sene milli hazlne1e 
velinin (berine oturmak, onu 

bir kat d111ha fazla maddi ltletmelbek o derece df! yan-
varhk ba lııhyan Büy6k Ôn 

hı bir harekettir · derimiz Ata türkün 6nünde 
Yukarda Atatürk ıüneıı

saygı ıle efUtr, kalbimden nln menbaı, kurumayan fe -
kopan ve çok samimi olan ytzlerl sırasında olan ve id 
{Sen çok yaıa) avazeslnl bil ame1I milli varltiın y6k 
Uln bayırlı dilekler•me ter· 

ıek kabiliyeUni her ıahada 
cihan temenni ederim. mütevazin bir ıurette yOril-

ten lalrlllbın bu alanında da ilk Tedrl .. l MOfettltl 

lnaillz - Alman r6r0tme· 
lerlnden btr netice beklı, .. 
bOtGn d6nya, bu netle.in 
hlr Avrupa anlaıma11 olma• 
1101 temenni etmektedir. 

Fransız bakanları d6•d0k· 
ten sonra, lnıiltz baıbakanı· 
nın A•am Kamara11nda oku
dutu teblif, Berlande teallld 
edilmtı elmakla beraber, 
Alman batınının polemttt 
kısa ıürm6ı ve resmi meha
f iller mütalla yOriHmektea 
çekınmtılerdir Alman k11m 
Avrupa mnelelerinla birbi
rine batlı olma11nı mak6l 
r6rmekte ve birçok de•let
ler araıında anlaıma yap1l
ma11na itiraz etmelrtedtrter. 

Dofu Avrupaya aerahate 
çıkmıı olan B. Delbo1Un Be· 
rltne de utramHı , AY~ 

pa devletleri araıındakı m6· 
aasebetlerla l1ll91meıiae de· 
Ul sayılmaktadu . 

lnıtltz - Fransız uzlaımuı 
Uzakıark metelealnl de 1&

mlldlr. Tokyo hGk6metl •· 
zdinde yapılan t.,ebblalere 
Fran1a bu ualaıma netice
sinde ittlrak elmlf •e ÇIB 
lı6k6meU Almaapanaa ta•a. 

btslerı At1ıtlrk ••-~a~ı~laa~ı,_L....,~~~S~ı'!_r!.;rl!.J=~m~L~~~~~~~ ""' . , ~ . . ' ..... 



SAYF~: 4 TURKDhJ 

Amerikanın Uzakşarkta 40 Harp 
Gemisi Toplandı .. 

tr•·····················-.. i TÜRKDiLI ! 
: Pazarteıinden baıka her : 
: gün çıkar. Siyasal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Aylığı:400 : 

Nevyork, 17 (A .A.) 
Amerika bahriye nazareti
oin neorettiği bir tebliğine 

göre Uzakşarkta halen 40 
Amerikan harp gemisi bu· 
lunmaktadar. 

Amerika hariciye nazırı 

Uzakıarkta bir deniz nüma. 
yiıt yapılacağını da söyle. 
mittir. 

Parla, 17 (Radyo) - Fran 
sız gazeteleri, Japon taya -
relerinin ecnebi devletler ge. 
mllerinl bombardımanından 

bah•ederken Japooyamn bu 
hareket ile bütün Avrupayı 
tehdit etmekte olduğunu kay
dediyorlar. 

La Republik gazete1i: "Tok 
yo, Şanghay ve Nankin ha · 
vallıintn beyazlardan tama
men tahlı yel erini istiyor. 
Çünkü oralarda beyazların 
bulunmasını fazla görüyor 
lar . Bu kadar ileri gtden 
Sarı ırk, Avrupa için bir teb 
ilkedir. 

Epok gazeteıi: "Büyük 
Demokruller hastadır . " 

Hepıl de bir harpten f e · 
na halde korkuyor. Bu de
mokratiler Aıyadakl müı · 
temleke ve denizlerini na11l 
ellerinde tutucaklar? De . 
mokrasiler tehlikenin önü
ne geçmek fıtemlyorlar, ha. 
yıiyet ve kuvvet sahibi ol
duklarını gösteremiyorlar.,, 

Er Novel gazetesi: "Ja· 
poolar Uzakıarkta garp 
devletlerinin bütün tesir ve 
nüfuzunu hiçe indirmek is · 
tiyorlar. Buna karıı demok
raaUer ne yapacaklardır? 

Humanlte gazetesi: "Sul 
hu muhafaza etmek için 
mütecavJze hayati darbeler 
indirmek lazımdır. Bütün 
dünya milletleri, Japonyaya 
karıı iktisadi tedbirler al · 

malıdır." Diyorlar 

Londra, 17- Japon tayya
releri hrafından batırılan 
Panay Amerika topçekerf 
hadisesi üzerine, Veıington 
hükumetinin Tokyoya gön 
derdiği protestonamenin me

tni bugün neırediimiıtır 

Bu notada, Amerika Bir· 
leıik devletleri hükumeti, 
Japon hükumetinden, kati 
tarziye vermeıint, tam taz -
minat ita edeceğini bildir
mesini ve iıtikbalde Çinde· 
kt Amerikan menafiinin, 
emvalinin ve vatandaıları· 

nın müsal liıh Japon kuvvet
lerinin hiicumuna maruz 
kalmıyacağmı veyahut her 
türlü Japon makam ve kuv 
vetlerinin gayri kı:..nuni ve 
gayri meşru müdahalelerine 
uğramayacağını temin husu
sunda müıbet ve sarih ted· 
birler alındığı hakkında te· 
minat vermesini talep et
mekte ve beklemektedir. 

Londra, 17 - Japon ha
rıcıye nazırı Hırote bugün 
Tokyodaki lngiliz ve Ame · 
rika sefirlerine birer memo 
randum vererek. Panay ve 
Vuhu hadiseleri doleyısile 
derin teeısürlerinı bi ldirmiı 
tir . 

Memorandumda 
denmektedir: 

ıöyle 

Japon hükumeti, bu ma
hiyetteki hadiselerin teker
rürüne manı olmak için la
zım gelen tedbirleri hiç te 

retdijt etmeden almrttır ve 
a ........ _den,. ıner ıomez ı uı n. ,... uu 

tahkıkat neticesinde bu ha· 
diıelerin mes' ullerine ıayık 
yık olduğu cezayi da vere
cektir Hü"umetim, zarar
larını tazmine hazırdır . Bu 
hadiselerin İngiliz - Ja~on 
ve Amerika · Japon doıtane 
münaaebtlerine bir halel ge · 
tirmeye eği ümidini izhar 
eyler ve dtrin hürmetlerimi 
takdim eylerim. 

Londra 17 - Çindeki in· 
glllz harp gemilerinin bom· 
bardımana müoa1ebetile Al
man hükumeti de Tokyo 
nezdinde teıabbüıatta bu
lunmuıtur. Çünkü, Çindekt 
Alman sefaret erkanı holen 
bir lngtliz gemisinde yerleı
mittir ue merkezle bütün 
temaslarını l:uradan yapmak· 
tadır. 

Londra 17 - Amerikan 
gambotunun batması üzeri
ne yeniden bir çok kim1eıert 
kurtarıp almıı olan Bee 
adındaki f nıilfz gambotu, 

ti m d i bir t e 1 g r a f 
çekerek felaketzedelerden 
ekteristnin olduğu Hansham 
adaıında yenJden ikt kiti da
ha bulmuı olduiunu btldtr 
miıttr . 

Verilen resmi rakamlara 
nazaran gemide bulunan 70 
kltldeo 61 1 ıağ ve salim. 
dir. 

Hadise hakkında yapılan 

tahkikat, Japon tayyareleri. 
nln gemiye beı defa tarruz 
ettikleri ve geminin 90 da
kikada bathğı neticeaini ver
mtıtır. 

V aıinglondan bildirildiği

ne göre Rooıeveltin doğru · 
dan doğruya Japon impara · 
toruna bir tee11üf mesaj• 
göndermek suretindeki cür 
atkarane teıebbüıü dikkate 
ıayan görülmektedir. Bu~hal 
Amerika tarihinde mitli me -
ıbuk olmıyan bir hadisedir. 

Bazı yiiksek~memurlar, 

Panay meıeleıi için ancak 
bizzat imparator tarafından 
mazaret beyan edildiği ve 
bu gibi hadiselerin tekerrü 

rüne meydttn vermemek 
üzere tedbir alıoacaiını te 
min ettiği takdirde Rooıe· 
veltin tatmin edllmıı olaca . 
ğını söylemektedirler. Bu 
memurlar bu taleplerin tim· 
diki zaman için pek müba· 
lagalı olduğunu ilave etmek 
tedlrler 

Amerika gazeteleri ile d 
karı umumiyesi 1 Panay ha
disesinin ciddi bir hadise 
olduğunu beyanda ittifak 
etmekte, yalnız herhangi 
bir hara"et icrasından ev 
vel dikkatli bir tedkik ya• 
pı imasını iltizam eylemek· 
tedirler. 

Nev·york Heralt Tribuna 
gazetesi, ezcümle söyle yaz 
maktadır. 

" Amerikan gemilerinin 
bombardımanı bir yaolaılık , 

her zaman bu kelimeye ve. 
rllen manada bir yanlıolık 
eseri olamaz. Amerikanın, 

yüksek rütbeli mesul zabit · 
lerle geri çağırılarak ceza 
Janclıralmalarını ve bu hu
susta alınan tedbirlerin bü
tün Japonyaya namuskarane 
bir oeki!de neıredthneslni 

istemeğe hakkı vardır. Tok· 
yonuo banu tecrüoe edemi 
yeceğl veya etmeğe ceıaret 

1 .... -"". ---

edemiyeceği anlatıldığı tak- : Sayııı: 3 .. : • • dirde:böyle bir hük(imetle : Günü geçmlt aayılart25 : 
reımi diplomatik münasebet- : kuruıtur. : 
ler idame etmek için orta- : ADRES: : • • da hiç bir sebep kalmıya· : BALIKESIR TÜRKDİLİ : 

caktır.,, .. •••••••••••••••• •••• .. 
Nev - YorkLTimeİ gazete· ' Hankeudan bildirildiğine 

si Amerikanm, Y angtse neh · göre ıki Çin: fırkaaı anıızan 
rindeki hadileye benzer hi.- Yangeu nehrini geçerek Nan-
diıelerln tekerrür etmemeıt · kin ile Şınklang a'*a•mda 
ntn temini huıuıundakl la- Japonların muva1ala haıttlnı 
lehine Japonyanan ne ıuret- keımlıtir. 

le cevab vereceğini merak Londra, 17 - Nankin ce-
etmektedir. !Japon ordusu pheslnden bildtrlllyor: Nan-
Çınde kaldığı müddetç• bu kine taarruz~ etmekte olan 
gibi temlnatın5üıtüne yazıl- Japon kuvvetleri baıkumlln· 
dığı kağıt kadar da kayme- danı general Matsuinin, ıe-
U olmıyacakhr. hrln harap olmamasmı ve 

Londra, 17 (A.A.)- Kabl &ivi) halkın hayalmm koru. 
ne, yarınki lctlmaanda Yan· nmuını temin için ıehrln 
ghe hadiseleri üzerine orta· tealtm olması hakkında ver-
ya çıkan vaziyeti tedkik diği ültimatoma Çinlilerce 
edecektir, Kabinenin"pazar- vap vermemiılerdlr. 
günü İngllterenin Tokyo el· Tayin edilen müddet bu 
çisi 8. Cratglenin bepdlliğin · sabah saat onda dolınuı bu-
den verdiği proteıto notaaı· lunuyordu . Bunun üzerine 
nı re•men ve tiddetlı!bir ıu· ıehrl esasen ıtmalden,~ıark· 
rette teyit için Tokyoya ve · tan ve cenuptan kuıatmış 
rilecek notayı müzakere et- ve dıt mahallelerde muha 
meıt pek muhtemeldir. rebe dahi etmiı olan Japon 

Londra, 17 - Japonlhü- kıtaları, saat 12,30 da umu-
kumellnin gerek lngiltere, mi bir taarruza geçmiıler-
gerek Amerika hükQmetle- dir. 
rinde vermit olduğu tarzi- Bu zaman zarfında da 
yenin ne derece tatminkar Çinliler ıehrin müdafaası 
sa yılacağı henüz.belli edğll · için son tedbiri eri almakla 

dir. meıguldürler. Çin kuvvetleri 
Londra ve Vaıiogton _hü · bat kumandanı yabancı dev. 

kO.metleri bu mesele etrafın· letler mümesei\lerinden, ken 
da dalmi temaslarına sakla · di tebaalarmı hemen ıehir
maktadırlar. den çıkarmalarım rica etm-

Bazı mehafilde~ hadi•enin ittir. Çin _garnizonu da~ılpe· 
kapanmıt olduğu kanaati rler kazmak ve sokaklarda 
haklmıe de, dtier bazı mah- barikatlar viicuda getirmek 
feller de bunun akılnl dü · le uframııtır. 
ıunmektedirler. Şehrin müdaf aasma engel 

Loodra, 17 - Nankiin ıur- olmamaları için, ıehlr suru · 
ları önünde tahanüt ~-eden nun dıımdaki mahallelerin 
Japon kıtaları, ıehrin zaph binaları dinamitle;..;1 yıkılmıı 
için tekrar muharebeye tu- yahut yıkılmııtır. Çın gar-
ttıımuılardır . nizonunun 100,000 kitiden 

Çlnltler, Japon· taarruzu ibaret olduiuJisöyleomekte 
na kartı anudane bir muka · idi. Şehirde bulunan halk 
vemet göstermektedirler. patlayacak olan_;büyük ~ çar-

Çin kıtaatı, gece bulftlün- pıımada caotnıj kurtarabıl 

den sonra düımırna melce mek için bodrumlara, evle 
teıkiJ edebılecek bütün m~- re glzlenmlf bulunuyordu. 
baninin tahribine devam et . 

1 
lıte Japon taarruıu böy · 

mtılerdir. Jc ı le gergin bir hava içinde 
Nankin, hala alevler için · baılamııtır·.J Ônce Sunyat4 

dedir ve kesif ~bir duman Senin mezarının bulundufu 
bulutu ilellihata edilmit bu · ve bütün Çin vatanseverle 
lunmaktadır. rinin mukaddeı1: telakkı et-

Yeis içinde olan ahali, Uği -Kızıltepe" clvarmda 
aile ocaklarının merhamet· bulunan Japon kktaları iler· 
sizce tahrip''- edilmesini ke· leme baılamıılardır. Bunu 
derli nazarlarla seyretmek- gören Çtn kıtaları Japıınlan 
tedlrler. fiddeth bfr ateıe tutmuılar-

Londra 17 - Nankin Ö· dır 
nündeki Japon kuvvetıeri- Bu kol kızıl tepeye kur-
nln kumandanı General Mat - şun ve bomba yağmuru al · 
zni, Japon tayyareleri vası- tmda inerek şehrin ıarkın· 
tasile Nankine bir ültimaton daki sura doğru ilerlemıı · 
attırmııhr. lerdir. DJğer Jl!lpon kolları 

Genaralin imzasını taf': yan da tehrln 18 l..apısıoa doğ · 
bu ültimatomda.~ tehrin tes ru hareket etmitlerdlr. Tank · 
lim .iedilmesi tçtn yarın:(· bu larm ve tayyarelerin hima 
gün ) öğleye kad~~ühl.;t yeılnde yapılan ıtddetli Ja 
verilmıştir. pon hücumu karşısında tu 

Bu teklıf edılmediği tak tunamıyacaklarını anhyan 
dirde Japon bataryaları şeh· Çin askerlerinin mukaveme 
ri topa tutacak ve kanlı ti yavaı yavaı zayıflamağa 

muharrebe sahneleri cereyan başlamış .ve Japonlar, ıeh 

edecekt1r rin kapılanm biribiri 1.1rdı 

Diğ • r taraftan Çın asker· sıra zabetmeğe, ve ıehre gır 
lerı, şehrin ' müdafaası ıçın 

1 
meğe başlamıılardır . 

daha timdıd~n sakaklarda 1 Bu on sekiz kapıdan tim· 
barlka!arda durmuı ve ıtuer diye kadar Japonların eline 
ler hazırlamışıardır Nankin geçmif olanlar ıunlardır: 

tlekt bütün kıymetli eşyalar Şiogıanı Kuang§ua, ıarkta 
Ton · Kinge ~nakledtlmiıtir. j ki Taiping ve Şungıam, ce· 

Şanghay 17 ( A A. ) - nubu ıarkidekl Hungıu, Tun· 
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Manyas Kaymakamlığından: 
Vergi borçlarmdan dolayı satılığa çıkarılan Dünbe Tepe · 

cik köyü hududu dahilinde ölü İsmail Hakkı vereıelerlne 
ait Mercimek bayırı mevkitndeki (70) dönüm gayri menkul 
Manyaı idare heyetinin 30 - 12 • 937 .. 160 ve ( J 54 ) 
ıayıh kararı ile 20 - 12 - 937 pazartesi: günü aaat (14) 
de ve (21) gün müddetle müzayidesi icra kılınacağından 
talip olanların yüzde on dipozit akçaları ile yevmi mezkür. 
de Manyas idare heyetinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Kayıp mü~ür 
(S. Koçbay) adlı mühürü

mü kaybettim. Y eniılni ala 
cağımdan hükmü olmadığı 

tlln olunur. 
Martlı mahalleılnden Ka 

dtr oilu. S . Koçbay -----
gıi ve Şup.!ln, cenubu gar-
bideki Suııi kapıları. 

Japon kuvvetleri ıehre 
girince d&rhal sokak muha· 
rebeleri baıl amııtır. 

4 - 1 - 555 

ilan 
Bandırma Noterliiinden 

tasdtklt 2 Teırlniaaol 93ô 
gün ve 1 J 55 sayılı mukave· 
le ile teılı t!tmtı olduğumu!l 
Manyastaki (Köylüler Paza
rı) ıirket bakkaİiyeılnt bu 
kere taıfiye ederek tirketi 
fesheylemit olclu§umuzdao 
mehuh tlrkette bir alacaİı 
olan vana bir hafta zarfın
da Bandırmadatlımet lnön6 
caddesinde 23 No. lu tica
rethaneye müracaatları ak
ıl halde ıonradan vukubu 
lacak müracaat ve alacak 
iddialarmdan ıürekadan Hü.· 
ıeyin Sezgloln mesuliyetten 
vareste bulunduğu ilan olu · 
bUr. 

Bır Japon müf rezeıi, dıt 
ıurda açılmıı olan bir ge
dikten geçmeğe muvaffak 
olmuı ve Taiplng kapısına 

berhava ederek dahili ıah
re bir methal açmııbr. Dl· 
ğer Japon kıtaatı, harici 
•urda gedikler açmıılar ve 
dahtli tehre glrmeğe uğraı 
maktad1rlar. Manyas .Köylüler 

Gece olduğu 11rada sokak pazarı bakkaHye. 
muharebeleri devam etmek- ıi 1üreki11ndan 
te ve Japonlar ilerlemekte Hüıeyltı Sezgin 

idi. vaziyette olduğunu arkadaı-
Şanghaydaki Çin mahfil · larma temin etnıtılerôtr. Fi-

lerl, JaponlarlD Nankine gl · 
rmif olmalatına müteeııif nanı bakanlıiı kambi,o 
olmakla beraber bu ıehrin üzerindeki koDtroJÜ ıtddet· 
uzun uzadıya müdefe.&1ının lendirmlt ve memıeket dı1ı . 
aıkeri bakımdan hiç bir kty- na döviz çıkmaaını icabet· 
meli olmadığını söylemek- llrecek bütün itler fçln mu· 
tedlrlcr 'Burada muharebe- aaade a1ınmaııoı mecburi 
lerin tek. ehemmiyeU Çinin kılınmifhr. 
müdafaaya sonuna kadar Kabinen bu kararana mu · 
azmetmft bulunduğunu göı kabil, Japon gazetelerJ de 
termesindedir. Nankinin Ja Japonyanın ıuh sartları et 
ponlar tarafından lfgali Şa- rafında miitalealar yürüt-
oghayın İfgall gibi harbin mektedirler. 
ıafhalarmdan birisini teıkil Aıaht gaze\eıi Japon hü-
edecektlr. O kadar. 

Nankin etrafındaki muha· lnimeUnin;_ıulh görüımeleri 
rebelerJn . .' girdiği sen safha için ilk ıart olarak meraıal 
üzerine, bütün timal garbı Şankaytekin istffuını ileri 
vilayetleri faaliyetle müd& - urmekte olduğunu yatmak-

faaya hazırlanmaktadır . Ku . tadır . 
kunarda'._ıeferberliğe l.ıaı'a - Hocht gazetesi, geoere&l 
ntnııtır . Sugiyananın prens Konoya 

Diğer tarllftan Ning§ay Jepoo aekeri rüesasının Nan· 
valiıi de istilaya karoı koy· kinin zaptım nihai gAye le· 
ttllıya - katiyen ,azmetmlt ol lakkl etmemekte oldukların• 
duğunu bildirmiıttr. ve harbin Çiö tarafından 

Europaazia Alman · Çın mukavemet gö•terildlkçe de 
tayyare ıtrketi ~ bürolarını vam~etmesi lazım ' gelecejl 
harbin " baılangıcıoda Şang- fikrinde bulunduklarını bıl · 
haydan Hankova nakletmtı-

dirilmiıtir. 
ti. Bugün de merkezini Yu-
naaıfuaya çekmtıtir Şanghay • 17 ( A A ) -

Tokyo, 17 (A .A.) _ Ga- RoyterSaJanıının muhabiri 
zeteler husuai nüshalar çık bildiriyor: 
ararak Naokinin lıgalini ilan Japon tayyareleri. Nankitı 
etmişl erdir Sehir baıtan ba · ile vvuhu arasında PaoaY 
şa donatılmıştır. «; Halk şen· ismindeki Amerikan topçe· 
likler yapmaktadu. Gazete kerioi bombarduman ederek 
fer Çin Japonya .Jile bera batırmışlardır. 
ber çahımayı kabul edinci- Panay topçekerinde 72 
ye kadar harbe devam edi- kiti bulunmakta idi. Buo· 
leceğini yazıyorlar. lar~an on sekizi kaybo'ro&ıf 

Tokyodan bıldtrildiğine tur. Panay Amerikan geıe 
göre, prens Koooye ile: bik-: tecilerine takıiı edilmit tefi· 
likte bir toplantı yapan harb, Seyyar radyo haline gettril· 

dıı, itler, deniz ve finans miı olan bu gemiden gaıe 

b~kanları, Çinin Üçüncü bir teciler Amerikaya habe' 
devlet vası·asile yapabile- göndermekte idiler. Yaralı' 
ceği ıulh teklifterini kabul lar da dahil olmak üzere 

. etm;;;eğ-;-v-;-N.ankin d.üİlük sağ kalanlar Anhvvei eY6 . 

ten sonra dahi harbe de ' am !etinde kain 1-Johsiende kıt 
etmeğe karar vermlılerdir raya çıkarılmıılardır Bo"' .. 

Dıı işler ve Finans bakan - barduman eınaıında Aıt.Jer• 
ı;ra, Jap~~yau~;·uhar;be: ka sefaretinin 4 me01°'ıı 
nin uzaması yüzünden çıka panayda oulunmakta idıfe'' 
bilecek har ci ıhtilatları ;e Bunlardan sağ kalanlar ara' 

.maıi güçlükleri yenebilecek ııındadır. ~ 
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