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td=~ Tamamla 
Yabancı Gazeteler.. nan,Vapı ması aBaşlana Eserler 

Bir Gazete Şöyle Mütalea Yürütüyor: -- Valimiz; Bu Kazamız Dahilinde Tamamlanan 
Cumhuriyet İdaresinin Verimli Eserlerini Biz

zat Actılar Ve Temellerini Attılar. 
,, Başvekalette Vukua Gelen 1 ebeddül ile D:ş 
Politikada Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmı}~a ' 

cağı Henüz Belli Değildir.,, 
Peıter Lloyd {Budapeıte) 

&azeteıinden: 

Tür parlamentosunun be 
tinci devreıinin üçüncü ça 
lııına yılının açıhtındaki Ka
rtı&I Atatürk bir nutuk ırad 
tderek ezr.ümle dıt politıka 

•uıı izah etmlt ve bu nıe 

Yanda son zamanda Türkl
Yenln Almanya, Fransa, Bü 
Yük Brltany~ ve Sovyet İt
tıbadı ile akdettiği ekonomi 

\re ticaret anlatmalarını te · 
barüz ettirmiıtır. Baıkaca 
rtıüıarileyh Türkiyenin diğer 
devletlerle birlikte dünyada 
•ulhun muhafazaıı için bü· 
tün g&yret ve teıebbüılere 

iıtirak edeceğıni btldtrmif, 
l>ilhaasa bütün Avrupa mil 
letleri araaıoda iyi müoase. 
betlerın tekrar te11lsi lazım 
olduğunu söylemif, Balkan 
Paktaodan ve Aıya paktın 
dan memouoiyctle bahsede· 
tek bu paktların Avrupa 
Cenubu ııırkislnde ve Yakın 
Şarkta birer emniye t garan· 
tlıi olduklarını ifade eyle 

tniıttr . 

Magdeburger Zeitung 
Magdeburg gazetesi dahi 
Atatürkün nutkunu ay-

nen yukarıdaki m ealde 
kaydetmekte ve yalnız .. Baı· 
vekalette vukua ge len tebed· 
dül il e dıı polit ıkada bir de
litikltk yapılıp yapılmıya 

cağmın henüz katiy (" tle belli 

olmadığını" yazmaktadır 
Neue Freie Presse ( Vi 

yana ) gazetesi Atatürkün 

j nutku hakkmda ıöyle dl· . yor: 
"Kama! Atatürk gayet m ü 

c i m bir nutuk tıöyliyu c:k 
iç ve dıt politıkaya a it bü 
tün meseleleri iza h e tmif , 
bilhassa bir zirai prcğram 

lazım olduğunu, fa ka t san .. i 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

Memurlar için Bir 
Anket Açılıyor .. 

VallH. Ethem Aykut kendisini Jwrardlc Zeytinli mektebinin açılzş töreninde 
,.. karşılıyan Edremit /wlk111ı sel<imlarken l'alfmizin nutkunu dinliyen köy halkı. 

Edremit, (Husu ~i) - Cum· ı mlz 8. Ethem Aykut riya · ca bir hapishane kapanır 
huriyet bayramında Edrem it, ıet ettiler . derler Temel atmaya gidt 
yeniden aç ılan ve yapıl- Bu törenlere kö ylüler ve yoruz. Baılamak bitirmek 
muma baılanan eserlerin halk mümcssılieri , mem ur · demektir. Temel taıı atılır-
derin ıevincint d uydu. lar davetli bu:unuyordu. ken dütünmüyoruz Kimbt-

Memurlar sorulan suallere 31 birinci~inuna ~adar yeni yapı len Zeyt in li köy Vatı halk ın, okullarm lir fU dakikada kaç yer, te· 
derin sa mimiyetı ile karıı · mel ıeıen Türkiyeyi bir ma· • ı ki okulunun, Ha vra n e lektrik landı Hele mini mı·nı· •. cr 

Cevap Yermiş O aca ar la ile tahkim e tmede .. 
sanhralmın açılma, Edremit kendiler ine yapılacak yeni Biraz sonra Edremit - Ak. 

Baıve~ilet lıtatiatik Umum ları memur ve müstahdem- te yapılacak ilkokulun ve okulun içinde imit gibi ne çay ıosıuındayız 
Müdürlüğü, amme teıkilatı- nıer tarafından 3 l birincika- ja\vJarma dairesinin temel şeliler Zeytinli. .. Adı üıtünde . Şt· 

b ~t" memur J ( Sonu tkı"ncl ı•yfada ) atma to··ren ne bizzat Vali · Bir mektep yapıl ın na mensup u uo I .. rln köyde zeytin yaprakları 

ve müstahdemlerin miktar 1 =="'===-:==================================ı deniz sahiline kadar çaila 

ve vaziyetleri hakkında 937 1 F • ı • v H • • reng.i bir hah ha linde uza · 
senesine ait bir istatistik ha t r an sa aş V "1 1 e ' r 1 C 1 y e nıyor . Zeytinli köylüleri 
zırlamaktadır. Bu tatflltik yedi aylığından 70 ne ka-

mtlli bankalarla ,ırketlere Nazırı londraya o a v e t E d ,. 1 d ,· dar yolda davetlıleri bekli -
de teşmil edilm iştir, Mılli . • • yorla.r. Büyük köy caddesin -

den okula doiru yürüyoruz. 
bankalarla t irketlere mem ur ı' c:t"! e WGPf L'#W\ ii Ha lk aruından zorla yol 

~:rm~::~~de;:~~rinv:::ı~~~a:: inoiliz-fransu nazutan b~ynelmilel vaziyeti müştereken tetkik edecekler. Hitler- açarak yeni mektebe 
11~r1t-

yoruz. Çok güzel bir yııpt 

gönderiimiıttr. Sual varaka Lord Halifaks görüe!mesinden sonra yapılan ~u davete ~üyük e~~mmiyet veriliyor halinde yükselen okul bod---==--=========--================ Y r•mu ile beraber üç kat . 

Ha 1 k T ezy•ı n "ı s a n a t Londra, 24 (A
0 

A.) - in- hangi bir 11ahada İngil iz ve vuati Avrupada gerek Merdivenler mozayık. Vali 
giliz baıvekili B Çember . menafii ile asla muara za Ruıyaya . gerek Çekoslavak · halkın Cumhuriyet bayramı· 

S A k 
layn ve har iciye nazırı B. halinde bulunmadığı nokta- ya ile Avullturyaya karıı nı kutluluyor. Tam iki bin 

e r g i s i r. 1 1 a c a . . Eden beynelmilel vaziyetin Si üzer inde teminat vermit- hareket &erbeıtistnt mu ha baş, eıerin önünde secdede .. 
"tf tetkiki için Fransa baıvekili ler, homünlzm aleyhtarlığı faz a edecektir. Fakat Al Bu yeıll köyde yükselen 

U - h B. Şotan ile hariciye nazı · cephesinin de bu meyanda manyanın bu h a reketi, in · okulun heybetini anlayoruz . 

nll~ıvinin bütün şubeleri kış faaliyet Pf Oğflmlnl 8- rıoı B. Delbosu Londra · bulunduğunu r.öylemıılerdır . gilte renio gözünden kaçmıı Vali binanın rolünü anlatı-

l H ık • l,·ı • • d ı k ya davet etmıılerdfr Muaahebe esnasında bütün ola maz. yor ve sonra ıoruyor: 
Zir ıyor, 8 turıu ef I gecesi 8 yapı .aca • Httler. Halifaks görüıme · Avrupa meseleleri gözden Fransız matbuatı aym za . - Atatürk devrinin ol 

metini gördünüz Yemin mt 
!erinden sonra ~apıl an bu geçlrilmiıdı r Müzake relere m anda l talya m r. end işe et -
dave te Londrada ,büyük bır muhtelif kana lla rdan de vam mesı l azım gelen notları l_ (Ba~tarafı b irinci sayfada) 

~ht:m ruiyt>t verilme l>tedir t:d l leceğı muhaklrnkt ır . saynıakta devam e t mekte 
Londra ·~4 - Lord Ualifaks Parııı 24 - Franıız m a t di r 

dün akıam Ü7eri bur~ya gel 
mfş ve de rhal başvekilt gö 
rert!k Aimanyada edindiği 

intı barlar hakkında uzun 
uzad ıye maı umat vermittir. 

İngiliz gazetelerinin aldık
ları haberlere göre Alman 
devlet adamları Lord He li
faks Alman menafiinln h er 

huntı lngi1iz Lordunun Ber 
!inden rnü ııa id bir ıntıba al 
mış olmıyacıığ ı zannında 

devam etmektedir . Fık irle -

r in e gö re Almanyanın bütün 
h edefi , şi rn dıl ik garp 

lı ocl udund tt Fransay ı atıl 

bulundu r u l m a k t a d ı r 
Bu müddet zarfında ıarkta 

Echo de Paru g&zetesin 
de , P cr ti na k 11 di)' or k ı: 

"Eğeı- Führer, Lord Hali 
faksın y.i n ındo ik i ta ra flı 

pa ktlar n azariyesıni ı le ri 

sürdüys~ , İogı l ız nnım bu 
ua ancak olduliç11 &arih bir 

üyük M.M. 
1 

1 
Tür~iye - Hollanda ticaret 

anlaşması 
Ankara, 24 (A .A) - Bü 

yük Mi llet Mecllıi bugünkü 

HALKEVI BiNASI Almanya 
ile Macaristan arasm~a 

yapılan görüşmeler 

ltalya 

"havır ,, cevabmdan baıka 

bir suret le muka bele etme 
mi§tir . Fransız hühumetinc 

Londradan evvelce verilen 
teminat, bu hususta h iç bir 
ıüpheye mahnl bırakma 

maktadır. O halde Berlto 
ve Berchtesgaden görüıme 
!erinin gizli ve bilinmiyen 
taraf ı n e ola bilir? Alman 

m illetinin ıef i. belki de 
ilk defa olarak kurnaz 
h a r e k e t etmif, Alman 

proğramını tam bir 11urette 
meydana koymamıı Bu pr
oğramın içyüzünü ortaya 
atan iki taraflı paktlar do · 
ktrlninl mevzuubabı eyle · 
memtı ve yalmz, kanaatklr 
bir surette ileri ıürQleo ba 

toplantısında Türkiy~ · Hol· 
landa ticare t anlaımau ve 
merbutahnao k abulüne dair 
kanun layihıuının birinci 
müzakeresini yapmııtır 
~ 

Halkevi ar ıubeıi komite · 
•l dün top1anmıı, ıubesinl 
'likadar eden t ıler üzerinde 
IÖrüımüıtür . 

Bu komitede açık bulu 
lı,tı yönetim kurulu üyeli 
ihıe öğretmen okulu it öğ . 
'etmeni B Mahir ıeçilmlttir. 

Ev tarafından halk tezyini 
''natlar ıergisi açılacaktır . 

Bu sergide halkın el eme 
ii ile yaphRı kumaı . milden, 
'iaç ve diğer ıeyler üzeri. 
ile Yaptığı tezyln :! l teıhir edi
lecektir. 

Şehrimizde ilk defa ola-

rak açalacftk olan bu sergi
nin a lalca uyandıracağı tüp· 

heaizdir . 

Ayrıca halk türküleri gru
bu da yakıoda faaliyete 
geçecektir. Yakında, geçen 
yılda o lduğu gibi bir halk 
türküleri gecesi yapılarak 

aeçtlmtı halk türküleri sdz· 
larla ha lka d inletilecektir. 

Halkevinin bütün ıubeleri 

k ı t çalııma proiramı üzerin· 
de çalıımaktadırlar . 

Temsil kolu da yeni piyes. 

leri aahneye koymak üzere 

çalıımaktadır. 

Londra, 24 (A.A.) - Pa 
riıte iyi malumat alan me-

hafllde Berlinde Macarlarla 
Almanlar arasında yapıl. 

makta olan görüımelerin 

iktiaadi ve ıiyasi mahiyette 

olduğu ve Macarlıtanın hu
kuk meaeleslndekt tateklile 
rloln de bu görüt meler eına-

11nda de!'pif edildtil söylen. 
mektedır. 

Rusyadaki konsolos~anele
rini kapattyor 

Moıkova, 24 [A.AJ - Sov. 
yet hükumeti ile ha lya hü 
kil.meli arasında bir müd -

dettenberi deva m edfp dün 
biten müzakereler netlce11tn 
de ltalya hükumeti, nıhayet 
8 ikinctkanun 1938 tarihine 
kadar Ttefdekl bat konso · 
lo11luğunu , tif 1 is deki kooıo 

losluklarmı ve Novoroasl11k 
ile Batumdaki viıkonıolos 

luklarım kapıyacaktır. {Sonu ikinci sayfada) 

Maliye 
Ve~ili bankalar dire~törleri 
şeref ine ~ir ziyıf et verdi. 

Ankara, 24 (A.A.) - Mali
ye Vekili dün akıam Bal. 
kan Antantı ihraç bankala · 
rı direktörıe rl ıerefine bir 
ziyafet ver it ve bu ziya-
fette Hariciye ve iktisat 
Vekilleri, Trabzon aaylavı 

Hasan Saka, milli bankalar 
direktörleri hazır bulunmuı· 
tur. 



SAYFA : 2 

Fransa Başvekili Ve Hariciye 
Nazırı Londraya Davet Edildi 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
zı a vana talepleri ile iktifa 
eylemltllr. Hu talepler de 
Avuıturyada Pl ebiıut ve Çe-

koılovakyadaki Alman eka
lliyeU için de daha genit 
imtiyazlar olıa gerektir . 

B Hitler, bu takdirde, 
müstemleke taleplerini en 
ileri ıaf a koymuı olsa ge
rektir . Zira, logllterenln mü 
stemleke ta leplerini iıaf ed-

ememek zaruretinde bulun 
duiundan buna mukabil be-

ra salı günü bili müddet 
lçtimalarını tehir edeceği 

zannolunmaktadır. 

İyi malumat almakta olan 
mehafil Amerikan ve İngi-
llz murahhaslarının Fransız 

murahhas heyetine bildirile· 

cek bir formül üzerinde 
muta bık kalmıı olduklarını 

bildirmektedir. 

ltalya murahhasının aley 

' hde vermit olduğu reyden 
ve iıkandlna vya devletleri · 

nin beklenilmiyen iıttnkaf • 
larından sonra B. Litvinofun 

konferanıı birdenbire terk-

lki de merkezi Avrupa me 
ıeleıinde daha tavlzkir bir 
hattı hareket takip eyleme 
al muhteme1dtr. etmesi dolayııile B. Norm an 

Da viıin gitgide lhtlrazi bir 
Londra, 24 (A.A ) - Ha · 

hısttı hart>ket ittıhaz etmesi lıfaluın raporunu kabine 
çarıamba günkü toplantısm· karıısında Çmin güvenebl · 

' leceği yardımları sahıh hu 
da tetkık edecektir. O za · • 

1 dutlarının ne olduğunu bi
mana kadar hiç bir beya-
natta buluoulmıyacak ve len B. Velltngton Koonun 

Japon taarruzuna karıı ye ileri ıürülecek tahminler de 

caktır. 

ni bir protoatoda bulunması 
b•ttabi hakikata uymıya-

ve devletlerden birkere da 

Berfin, 2-4 (Radyo) - 8. 

ZS lKINCI TEŞRiN 937 ,, 
i 
L SEHİR HABERLERİ 
Hamdibey . Bir Gezini~. Notıarı~dan: 1 la 
N h

. . . ~ h. .
1 

. EdremıtteVe Koylerınde Tamam 
a ıye sının m ~sır ıı en y B E I 
Takamatı rr.ülkiyeilibarl- nan~ apılmasına aşlanan ser er 

le geçen yıl Çanakkaleye 
verilen Hamdlbey nahiyeat
nin bu defa inhisarlar itiba-
rile vilayetimiz inhisarlar 
baımüdürlüğüne veri ld i ği 
btldirilmııur . 

Bundan böyle bu nahiye 
nin inhlaa rlarla olan mua -
me1 atı ıehrimlz baımüdüri 
yeU va11tasivle o l acaktır . 

rr:: ... 

Yaralı 
Kendis!ni çiğniyen otomo
bilin numarasım bilmiyor. 

Biğadıcıo Neyzen köyün. 
den Ramazan karm 55 Y•t 
larında bir kadının; Biğa· 
dıçtan köyüne giderken Si
mav çayı mevldinde bir 
otomobil tarafmdan ayalı 
eztlmııtır . 

Valimiz, Bu Kazamız Dahilinde Tamamlanan 
Cumhuriyet' İdaresinin Verimli Eserlerini 

Bizzat Actılar Ve Temellerini Attılar. , 

Zeytinli mektebinin açılış tôreninde Zeytinli mektebinin açılış töruıinde 

vali n11luk söylerk~n valinin nutkunu din/iyen köy halkı 
(Baıtarafı birinci ıayfada) kapııındaki kurdelayi kesti. ne doiru ilerliyoruz. Bir 

onun yolunda yürümefe?. . BüJük bir ıalon .. Bol ıııkh •tiretıo adını alan bu ıüıel 
Hep bir ıes: odalar . Köylü bir de mükel- köyde de köylü ezeli miı•· 

- Yemin olıun .. lef ıofrA yapmıı. Mek flrperverlifi ile ayakta .. 8•· 

Httler dün (Oğuıta )da mü· 

hlm bir ıöylev vermit ye 
Almanyanın, henüz halledil

memlt btr sürü hesaplar 
muvaceheılnde bulundnğunu 
ıöyledlkten ıonra . Alman 

ha Japonyaya harp malze
mesi ıöndcrilmeatndcn ve 
kredi açılmasından vazge
çtlmeslni ve kendi memle· 
keline yardım edilmesini iı· 
temekle iktifa eylemesi mu
htemeldir. 

Tokyo, 24 [Radyo - Ja
pog orduları, Nankin ıehri

ne yüz kırl: kilometre yak

laımıı bulunuyor . Cöller 
mıntakuıından ılerliyen bir 
ordu, ıehrl ihataya çalıı

maktadır . 

1 

Kadın okumak bilmedl
ilndeo otomobilin numarası 

1 

anlaıılamamııtır. Kadmı ya
ralıyan otomobil araıtırıl 

tep Yap•lııında reform lıkeıirden ayaklarına kadar Vali yarım ıaat ıiiren iç · 1 
Var a mma köylü o refor- ielmit olan Valiye ıe•fnÇ e it httabeı tle Atatürk devrinin 
mu kafasında da yapmıı .. bakıyorlar. müıtemlekeleri etrafında 

Almanyanın dermeyan elti· 

il metallbatın muhik oldu 

ğunu, bu huıulta alakadar 
devletler zarafından ileri 

ıürülen itirazlara Almanya
nın ehemmiyet vermtyece
ğlnl beyan eylemtıttr . 

Londra, 24 (Radyo) - lo
ıiliz matbufttı, 8 Hitlerin 

(Oğusta)da verdiği söylev
den bahsederek uzun ma
kaleler yazmaktadır. 

[Deyli Telgraf] gazeteıi, 
Almanyanın, müıtemlekeler 

hakkındaki metalibanın nazara 
alınmaaı lazam geldtğinl yaz 
maktadır 

Brükıel, 24 ( Radyo ) _ 
9 lar konferao11, bugün ıa . 
at 17 de B Spakın rtyase-

tinde toplanmııtır. Bu top 
lanhda. İngiltere, Franıa 

ve Ruıya bat deleıeleri 

hazır bulunmadıklarından 
temsil edi' miılerdlr. 

Konf er anı, yarın tekrar 
toplanacak. B. Norman Da· 
vı. ile Malkon Makdonaldın 

ileri sürdükleri nazar nok
ta11nı müzakere edecektir. 

Voılngton, 24 (Radyo) -
Bura ıiyui mehafilt, Brük-

sel konferan11nm tamamen 
iflaı ettiği kanaatini göste 
riyorlar. 

Ayan azaamdan 8 Borah 
Amertk&nan, Uzak Şark ih

tlliflarına müdah&le etmek· 
ten aakmmaaı lazım geldi · 
ğini beyan eylemiıtir 

Briikıel, 24 (A.A.) Do-
kuz devlet konf eranaı bu 

sabah tekrar meıahıine baı 
lıyacakhr. B. Delboı, 8 . 

Eden ve 8 . Litvinofun yer
lerine mütekabllen 8. De 

Teuan, B. Makdonald ve 
B Potemkim kaim olacak · 
lardır. 

Konferansın Japonyanıo 

hattı hareketi yüzünden ta
haddüs etmlf olan vaziyeti 
huliıatan izah eden karar 
ıuretlal kabul ettikten ıoa -

1 

Fransada 
Oarbaihü~umet yapmak is- . 
tiyenler meydana çıkaııidı 1 

Parla, 24 (AA) - Fran· ~ 

1 

1 
1 

1 

sa da dahtliye nazaretinin 

neırettifi bir beyannamede 
emniyet ldareıtnin, cum· 

huriyet müeaalılerl aleyhi . 
ne müte•ecclh hakiki · bir 
komplonun meydana çıkar. 

dıamı ve mühim miktarda 

harp malzemesi musadere 
ettiği bildirilmektedir. 

Memurlar 
için bir anket 
Acılıvor , 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
nun 937 tarih ine kadar dol · 

durulmuı olacaktır. istenilen 
malumat memuriyet •aziye 

ti, tahsil vaziyeti, ıahıi ve 
ailevi vaziyet olmak üzere 

üç kısımdır. 

Şahsi ve a ilevi kuımdakl 

ıualler ara11oda: " Etinizin 
veya kendintz•n olmak üze 

re eviniz var mıdır?.,, .. Ki· 
ra evinde oturuyorsanız ay-

da kaç lira kira veriyorsu · 
nuz?.. "Kendinizin, etinizin 

veya ·çocuklarınızın hayat 
ıifortaaı var mıdır?.. Sorgu 
ları vardır 

Ferdi sual varakalarına 

doldurulacak malumatın si · 
etle geçmiyeceği, ıahli vazi· 
yete tesiri olmıyacağı, kim · 
ıeye göıterilmlyeceği ve if -
fa olunmıyacaiı ayrıca tas 
rth edilmiftlr. 

maktadır. 

verimini açıkladı. Ve Edre
mit kaymakamınm, halkın 

gayretile yapılan binanın 

iki T ü t ü n Kaçakçısı 
Yakalandı .. 

Cürmümeşhut halinde ya~alanan ~açakçılırm evlerin~e 
havan. bıçak ve tütün bulundu. 

G d 11 .. ,. Vali zarif, ince duygulu söz- üre köyüne oiru "' 

lerile geçmtıt bir tatlı aıbı ltyoruz .. İki köy aruınd• 
sundu lıçlnln derdini dınle- baılanan yeot yol ve yeni klP" 

rüden geçiyoruz. Bu yol d• di. 
Köy aoıkun .. Davul, zur · 

na faa liyette . 
Ştmdl Kızılkeçlh köyü· 

Kaymakamın yeni eeeri .. 

V.O. Tüfe 
- SONU VAR -

···················································~ • • : DİKKATLER: : • • • • 
; Pamuk İpliği Tebliğatına ! 

Ağuny"' Akçakoyun kö 
yünde sabıka l ı kaçakcılar 

dan İsmail oğlu ŞerJf Ali 
Yağcı ile, aynı köyden .\h 

met oğlu Hayrettin Demırel 
adındaki kaçakçıların faali -

dan Hayrettin Demırelln 

evinde 1 havan, 2 bıçak 
ve 9 kılo kaçak tütftnle Şe 
rif Ali Y ağcanıu evinde tü 

• • 
. i Niçin Riayet Edilmiyor?. · 
1 • 

yete geçtiklerini haber alan 
Ağunya Jnhiaarlar memurla 
rile kalkım jandarmaları 

kaçakcıların evlerinde faal 

tün kıymağa mahıuı bir 
havan, iki bıçak ve 4 7 kilo 
kaçak tütün muaadere edil · 
mittir. Her tkt kaçakçı hak · 

\5 •• 
ı : il i 

iktisat Vekllatınln tablilatını raımın şehrlılzdıki i•
likçilu, h11üz fiat llstelerlnl f1Sdik ıttirıeıiıler re dOk

kinlanıa bDyta blr Ustı d• as111amışlardır. 

bir vaziyette oldukları hal 
de yakalamıılardır. Bunlar 

larında tanzim kılınan ev 1 

rakla birlikte Yenice kazası 1 

jandarma kumandanlığı eli · 
le Biga C. M. Umumiliğlne 
sevk olunmuılardır. 

-

2 Adam 16 Yaşındaki 1 

.Bi~ Genc!__Yaraladı.. 1 

Delıkanlı ıki adamın tabanca ile tecavüzüne uğradı. Diri 1 

yerinden ağu ve ıeMikıli surıue yaralandı. 1 

İvrindi nahiyesinde üç · 
köylü arasında kanlı bir kav· 
ga olmuı, bir köylü taban-

ca ile tehlikeli ıekilde yara 
lanmııttr. 

Bu nahiyeye ballı Fındık 
köyünden Süleyman oflu 

Hakkı Çavuı tle Halil oflu 

Ali; Küçükyenfce köyün. 

den Mustafa oğlu Ali adın · 

da 16 yaılarındakı bir deli 

kanlmın önüne geçerek 

hakarette bulunmuı

lardır. Ali kendi ıini müdafaa 

etmek iıtemfşıede iki adam 

tabancalarını çevirmlıler, ateı 
etmeğe beılamııltıdır. 

Çıkan kurıun lar Aliyi dört 
yerinden ağır ve tehlikeli 

ıurette yaralamııtır . 

Vakaya jandarma el koy 

muı ve her iki suçlu da ya 
kalanmııhr. 

Hadisenin neden ileri cel
diil hakkında tahkikat 1a· 
pılmaktadır 

Yaralı hastahaneye yatı 
rılmııtır. 

Ölüm 
Şehrimizin lAmnmıı tüc· 

carlarından B. M. izzet Kon· 
ya lanın dün vefat ettiğini 

teessiirle öğrendik . 

Merhumun cenazesi dün 
evinden kaldmlmıı ve Pa 
ıacamiinde namazı kılındık 

tan sonra kendiılni tanıyan · 

lar ve tüccarlar tarafından 

Çayırhiıar mezarlıiına def· 
nedilmtıtir. 

Ailesinin teessürlerine it· 
tirak ederiz. 

Endültrl mam<ilitın mali · 
yet ve aatıı fiatlarınıo kon 
trol ve tesbitı hakkındaki 

3003 numaralı kanunun bl. 
rfnct maddeıinin verdiği ıa · 
lihlyete istinaden İktisat Ve 
kaletlnln pamuk ipliii fiat · 
larını teıbit etmit oldufunu 
yazmııtık Bu fiatlar 22 lkın
ctteırinden itibaren merlyete 
ıirmlt bulunmaktadır . 

lktiaat Vekaleti; bu tarih . 
ten itibaren f abrlka 
teılimi pamuk ipeklerinin 
fiat liste9lni ve bunların 

aatıı ıartlarınt muf a11alao 
tlan ~tmlıti . 

Bunda fabrikaların bulun 
duğu ıehir haricindeki ıatıı· 
lara ayrıca nakliye ücreti 
nin tla•e olunabileceğini 
ve tüccarların teıblt edilen 
fabrika fiatlarına ancak yQz. 
de 3 kir ilave edebilecek · 
leri tasrih olunmu§tu 

Yine bu teblifata ıöre 
tüccarlar lrnmısyon ve mas. 
rafları ilave etmek ıuretilc 
tanzim edecekleri iplik ıatıı 
fiatlarını mahalli ticaret oda-
larına taııdik ettırecekler ve 
bu liıtelerJ maiazalarıoda 
umumun görebi leceil bir y~ 
re 22 ikinciteırtnden iti 

bareo talik edeceklerdir. 
Bu teblii merlyet mevki· 

ine ıtrelt bu günle dört ıün 
olduiu halde ıehrimizdeki 

tplikçtleria vaziyetlerini be· 

nüz bu tebliiata uydur111a 
dıkları görülmektedir. 

Bir defa hiç bir lplik~I 
ticaret odaıına aaht fiatlarıPI 
tasdik ettfrmemlt Ye yine hlf 
bir iplıkçi dükkinına hal' 
iplik satıı flat listesi aııloı• 
mııtır . 

Su yüzden lpltkler lktiı•t 
Vekaletinin koyduju f ıatlar· 
dan aıırı olarak ıelııııoıel 
satılmaktadır. 

• 
de-ıeh· 

lkti••d 
İıın da ha ıarlbi 

rimizdeki iplikçtler 
Vekaletinin bu teblıfiatıP111 

1 kecdılerini alakadar etme· 
mekte olduiunu ı5ylemekte · 
dirler. 

Halbuki Vekiletln teblf· 

falı açıktır . 

Her tüccar fabrika ffatırı• 
ancak yüzde 3 tlive edebi· 

lecek ve ıkinciteırtnd~n iti· 
haren ip!ik ıatıı Hatları•• 
mahalli ticaret odaları11• 
lastik ettirecek ve bunu her 
keBİn fÖrebllecefl bir yere 
aıacaktır. 

k·ı ti• Kısacası lktiıat Ve • e 
t•• oin Anadolu Ajanıı vaıı 

ıile de yaphlı açık teblıjl 
d 1111•· ıehrimizde tatbik • 1 fi 

mekt~. bu yüzden iplik k. 
atlarında ihtiklr yaprloı• • 

tadır. 

Ticaret odasının 

susta nazarıdtkkatını 

deriz. 
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Hazırlıkları Yapılıyor. 1:~~;e"JıU::;:~h:~;;1 
1 1.5-18) e kadar has· I 

Sağa Ve Sola Mensup Bütün Siyasi Fırkaları• talarınıkabul eder. 1 A .._ __________ ~ 

Umumi intihabatı Kazanmak Emelile Faali- büyük rakibi olan m•ııı kö· 

Romen basını. baıvektl 
Tatareakonun beyanatı üze
rine birkaç gündenberi reı 
'ben baılıyan kriz dolayı 

•lyle münhasıran dahili ıi 
haet ile 
fırkalar 

mefg'uldür. Siyasi 
arasında baıl.yan 

tnüzakerel '!re ve umumi in 
Uhabat huırl.klarına daır 
t&fılli.tla malumat veren bi 
taraf ve farka gazeteleri, 
h&ıfaktörle siyasi fırkalar ll· 
derlerl beyninde yepılmakta 
olan ve ııkı hır ketumiyet 
lbuhafaza edilen, bu ıörüı 
ineler tiakkmda. kendi, fır· 
kalarının veyabud taraftar
larıoın menfaatlerine uygun 
btr ıekllde, tahmini farazi. 
Jelere müıtenit bazı müta· 
llalar yürütmektedirler. Bu 
lbütalialara nazaran vaziyet 
ha la ıu merkezdedir: 

- Geçen ayın sonlarına 
doğru Romanya veliahdı 
Voyvoda Mltelin onaltı ya
tına ıirmeıi dolayıaiyle Si· 
hayada kralın yazlık sara· 
Yında yapılan meraalme hü 
icra met ve teırU meclis ı za · 
ları ve bitaraf etki baıve 
kıller ve ıiyaıi fırkalar li
derleri fttirak etmfılerdi. 

Baıfaktör bu toplantıdan 

bilı.tıfade, milli lıberallerln 
kanuni müddetlerini doldur· 
rnaları yüzünden yakında 

bauröeterecek buhran ve 
lbüıtakbel kabine hakkında 
iıtııui mahiyette olmak üze· 
re itbu merasime ittirak eden 
:ıev.t ile ayrı ayrı görüt 
rnüılerdl. 

Baıvekil Tatareıkonun 

yette Bulunuyor. 
ceye bağlauaınıyan bu gö· 
rüımelere dair diyevde bu· 
luomaktan ıureU katiyede 
iltinki.f etmek tedlrler. 

Mamafi siyasi mehafil. 
de birkaç güne kadar kati 
bir ıonuç elde edilmesi kuv· 
vetle tıt.hmio edilen bir krı
ze dair birçok riva)·etler de· 
veran etmektedir 

Sol" mensup milli köylü 
fırkaaı erkanı, liderleri Jon 
Mihali.kinın ikı defa huzura 
kabul edilmesini, kendileri 
için bir f alt hayr addede 
rek neticeyi sükunet içe· 
riılnde beklemekte Ye ev
velce kendilerinden ayrılmıf 
olan sabık batvekil Vayda 
Vo yvod ile tetkiki mesai 
edemlyeceklerinde de iuar 
etmektedirler. 

Bundan evvelki yazımız· 

de da lıaret ettijimiz veç 
hile her hangi bir koalisyo 
na gfrmeit sureti katlyede 
radden bu fırka, uzun za
man hükümetl idare etme· 
leri yüzünden kuvvetlerin· 
den pek çok kaybeden mil· 
li hberal partisine karıı biz
zat kendi baılarına olmak 
Ü7ere rekabet edebilecek 
bir mahiyet keıbetmlıUr. 

ylü partisine kartı ıeçimde 

müsbet bir vaziyet alabil 
meıi için hariçten bir yar· 

fırka11 iktidar mevktine ge· dıma muhtaçtır. Bunu da 
Urildiğl takdirde rejimi de· ancak, evvelce kendilerin . 
ilttirmek için memlekette den ayrılıp Jorj Bratyano· 
ilyan çıkaracaklarına ıö} il · nun riyaseti altında bulu 
yerek umumi intiheıbatı bi- nan müatakil liberal parfr 
tanJane bir ıektlde yapa· siyle eıkisi gibi birle§erek 
cak bir ara kabinesinin ge kuvvetlerini tamamlamak ve 
tlrilmeıhıde muıtrdlrler. yahud sağa meyal gruplar-

Papazlar, muallimle, üni · dan biriyle birlikte ç&lıımak 
venıte talebeleri ve İ§~izler auretıyle temın edebilecek-
meyanında pek çok taraf · tir. 
tarları hulunan mılli hırhtt Netekim Baıvekıl Tatareı 
yan fırka11 baıta olmak ko, müstakıl hberal parti 
üzere, aaaların, birinci ki. · ıefi ile yapılmakta olan mü 

nun ayı içerisinıfe yapılacak zakerelere dair yaptığı bir 
umumi seçimde gerek libe diyevde: L\berallerln hükü · 
rallerin ve aıerekıe kuvveti met icracaahna devam et
iıtiyeo milli köylü fırkuı . melerl mukadder olduğu 

nan namzetlerine karıı ga· taktirde Jorj Bratyaııoya bir 
lebe çalmalarının ihtimali nezaret verilecek ve kendi-
çok zayıftır. si fırkamızın p:ıyıtahtındaki 

Bunların, kendi araların 1 tetkilatının ıefı olacaktır. 
da umdelerine uyıun grup· Demittir 
larla behemehal blrleıme- j Jorj Bratyano da bu gö 
lerl lazımdır. Netaklm bun rüımeler hakkında ıöyle de 
dan evvel yapılan münf~rlt ' mlıtır: Görüımeler devam 
intthaplarda, gizli bir ıuret· ediyor. Fakat muvaffakiyet · 
te hükiimette yardım etttii li şanslarla değil. 
halde, bazı mahaller müı· Iıte bu diyevlerden de an · 
teına olmak üzere millt latılacağı veçhıle müıbet bir 

köylü fırkası namzetlerine sonuca ermiyen bu müzake · 
kartı aalebe temin edeme- reler milli liberal partisine 
miılerdir. baıka gruplarla anlaımak 

Bınaenaleyh ıaiların bu mecburiyetini tahmil etmek-
ıenel ıeçlme ıtmdiden ha- tedir. Bunu da baıfaktörün 

zırlanııbilmeleri buhranın nt· tavaaauttyle temin edebile 
hayet bulmasına vabeste cektir. 
kılmaktadir. Zira cephe ma · Baıvekil Tatareıkonun bu 

ı lum olmadıkça bu birletme son günlerde birbirini tevali 

t.ombinezonlarının ne ıekil etmek turetlyle üç defa hu-
de olması lazım geldiğine zura kabul olunma11 da bu 
zorluk çekeceklerdir. Nete- nu ima etmektedir. 
kim buolarm diler iki bil Diğer ıiyaai gruplara ge 

yük fırka gibi tlmdiden in lince~ Bunlar deva~ etmek-
tihabat hazırlıklarına baıla· te olan krize çareaaz ola· 
yamamaları durum vaziyet cak vaziyette değildirler Bu 
lerint pek iyi göıtermekte . küçük fıkralar, ıktidar mev 

SAYPAı 3 
; 

Atatürkün Nutku Ve 
Yabancı Gazeteler .. 

(Baştarafı birinci ~ayfoda) 
bakımdan dıı daha fazla 
ga }'ret ve meni ıarfedilmek 
icap ettiğini bildtrmııUr. Dıt 
politika hakkında Atatürk 
Türkiyenin Milletler cemlye· 
tine sadakatini tebarüz ettir· 
mit ve bu cemiyetin dünya 
ıulhunun müdafii ve mümeı· 

atlı olduğunu ıöylemlıtlr . Ke 
zaltk Atatürk nutkunda Tür· 
kiyenin Balkan birliğı poli 
tikasma bağlılığın ıteyit ede 

rek bu politikanın sulh yo 
!unda meıud bir lfbirliği dt· 
ye tavsif edılebileceğinl, ay 
m veçhtle Türkiye· lrak·İrau 
ve Afganistan araıındaki 

dört devlet paktının da bir 
ıulh teminatı olarak tebarüz 
ettirilebileceğıni ve yenı hü
kumetin bu yollardan eıki 

hükumetin eıerfnl takıp ed. 
ceğıni bildirmiıtır. 

Prager Presse (Prağ) gaze 
tesi 

"Atatürk nutkunda Tür· 
kiyenin dıı politika11nın be· 
yoelmilel itbirliğl yolunda 
daha ziyade inkiıaf ettiğini, 
Türkiyentn Mı!Idfer cemiye 
Uoe bağlılığını daima tıbat 

eylediğini tebarüz eltirmit, 
Sancak mes .. lcsinde de Fr
ansanıo iyi niyetle yeni re -
jimin tatbikine batlıyacağı 
na inandığını, Fransız .Türk 

münasebetlerinin 1nkiıafının 

buna bağlı olacağmı, Bal 
kanlarda Türkiyenln aulh
pervane ve muvaffakiyetli 
itbirliği politıkaaına devam 
edeceğini, $arkta dostane 
yakmhk polltika&1nın T ürkl · 
ye-Afgan-Irak ve İran ara 
aında aktedikn v.: bir ıulh 
garantisi teıkil eden mua· 

1 hede ile yeni bir i&tlnadııah 

buldueunu ıöylemıı ve töz 
lerinin sonunda Türk hüku 
metinin İıpanyadaki had11e 
ler üzerine Akdeniz ve Ka
radenızde lttıhazı li.zımgel 

mit olan tedbirlere iltihak 
eylediğini bildlrmlttlr.,, Dl· 
yor 

mentoya proğramını bildir
diğini ve bunda hükumetin, 
bilhaaaa Türk paraıının bu
günkü kıymetini mu haf aza 
etmek istediiini tebarüz et 
Urdlğlni, Meclisin hükumete 
ittlf akla ilimad reyi verdi · 
ğini yazıyor. 

Balık ihracatı 

için kolaylık 
Devlet demiryollan, balık 

iluacatımızın yükselmesi iç 
in yeni ve çok hayırlı bir 
karar vermtıtlr. lıtanbulda 
balık timdlye kadar deniz 
yoluyla çıkarılıyor, Yunanlı
tandırn ve İtalyadan gelen 
küçük vapur ve motörler bu 
iti görüyordu. Devlet Dem -
iryolla.rı balık naklıyat tart· 
fesinde büyük tenzi1i.t yap · 
mııtır Şark demlryolları ıd· 

aresi asgari beı ton balık 

nakliyatı için 19 ltra alıyor
du. Bu nakliyat ıeyriıeri ile 
o!u!"ıa ücret 46 lirayı bul· 

' maktaydı. 

Devlet demiryolları Yunan 
ve Bulgar devlet demiryol
ları ile anlaımıt, Bulrar bu· 
duduna kadar olan balık 

nakliye ücretioi 756 kurut• 
' indir mittir. 

Bu tarife lnlıl karımnda 
derhal kara koluyla da ih
racat baılamııtır . 

Devlet demiryollarının bu 
tenzilatı sayesinde Bulıariı · 

tan, Yunanistan, Yugoılav
yaya kadar bahk ihracatı 

yapılacaktır. 

Halkeıi Başkan1ıiından: 
Bueün akıam saat 20 de 

Köycülük tubeıl baıkan ıe· 

çimi yapılacağından bu tU · 
beye kayıtlı bulunan üyele 
rln teırifleri rica olunur. 

idmıngücü bışkınhğmdan: 
reımi beyanatlyle teyid adi· 
len ve Sinaya görüımelerl . 

tıin mabadı sayılan bu krfz 
normal bir ıekilde lnkitaf 
etmektedir. 

Milli köylü fırkası, baı

f aktörün ıimdl kendilerini 
iktidar mevkiine eetirmeıe 
bite, önümüzdeki kanun · 
evvel ayı içerisinde yapıla 
cak seçimde bundan evveL 
ki münferit inti':tap!arda el 
de ettikleri muvaffakiyetler
den lstıhraç ettikleri netice· 
ye nazaran gaiebe çalacak 
larını ümit etmekte ıeçim 

için namzedlerini teıbit et
meleri zımnında latradaki 
tetkilltlarına direktifler ver · 
mektedlr. 

dir kıine gelmesi muhtemel bu· ı 

Kölnııche Zeıtung ( Ko 
l o n y a ) gazetesi A t a · 
türkün "Türkiye sulhperver
llğine ve dostluklarma sadık 

Baıkan, haysiyet divanı 

ve heup müfettiıleri teçiml 
için 27 ilkteırin 937 cumar· 
lesi günü ıaat 19,30 da ku· 
lüp binasında fevkalade bir 
konıre aktedılecejinden bü· 
tün üyelerimizin teırifleri 

rica olunur. 

Kral bu suretle reımi ma · 
hlyet iktitap eden buhran 
etrafında görüımek üzere 
bilumum fırkalar lıderlerini 
•araya davet etmfıUr. Parti 
tefleri, hen6z kati bir neti 

ile kapattı. Etrafa bir ıör. 

lltrnak, her aanlye ateıin 

tlddetlendiflnl açı&c ca rö s 
termeie kafiydi Etrafında 

l'llürettebattan bir kimse ara
dı; meydanda hiç bir 16 rl · 
rıea yoktu Beyhude yere 
.. alırdı, Onun ıeılerlne biç 
c:e•ap •eren olmadı. Nıha

Yet, hlli. aeztnen nrhoı 

beı yolcudan ibaret btr ka· 
labalık ı&rdü. Çabuk yan 
larıDa koıtu ve onlara: 

- Gemi yanıyor! Bana 
Jardım ediniz ... De.il. 

Bu haber onları ali.kadar 
•tmedi bile .. Genç bir kız 
lc•bkahalarla ıüldü 

Memur, onları iknaa ça
hıtı: 

- Şaka etmiyorum .. Ha
ltikaten yanıın var . . 

Btrden, bir lhtirak orta· 
lıfı sarstı. Kütüphanenin 
lcapııı mente,.lerioden ftr
la•ıt, ı~rilltQ ıle parça-

Saalardlln, koalisyon ıek· 
linde olsa dahi her hangi 
bir grubun iktidar mevkiine 
getirılmt.-ıinin ihtimali yok 
tur. 

Bunlar da, milli köylü 

lanmııtı. Havada dehıetll 
bir benzin ·ıe petrol kokusu 
yayıldı. 

Genç kız sarardı ve mah
çup: 

- Affediniz! Tabii ıize 
yardım ederiz. 

Aaynı anda dört gemıcı 
koıarak geldi. GönüllQ ıu
rubu, hemen, yangınla mü

cadeleye baıladı . Hanıen 

eüverteye koıarak alirım 
itareti vereceği yerde bir 
ıandıf a doğru yürüdü ve 
oradan bir boru aldı. Muı 

luia raptetti Kaptan da 
ucundan yakaladı ve kü· 
tüphaneye doiru ilerledi: 

- Muslukları açınız! Di· 
ye emretti . 

Fakat auyun tazyiki ile 
ıertleımf ı kauçuk bir ipek 
kiıiıt ıibt yırtıldı . 

Kaptanın tste~i yerine ıe
tlrilmek için acele ediliyor

du. Herkeı koıarak ılttl; 

Merkezi teıkll eden milli lunan partiye. anlatabildik · 
liberaller d., sağ ve ıol ce · lerl takdirde icrai \•e teırii 

nahlar arumda baılıyan ııd · meclislerde daha. fazla mü 

detti mücadelelerden btllati · 
fade temdidi çarelerini rıra· 

maktadırlar. 
Bu f1rka kendbinln en 

messil temin etmek gıbi mu· 
hteltf menfaatlu mukabılln· 
de ancak müzaheret edecek 
vaziyettedirler. 
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birkaç dakika ıonra birer 
kaoıal boru ile döndü Her 

biri, diaipllnıiz bir ıurette 

ltiıe, kakıta muıluia dofru 

koıtu . Tabii hepsi de iyl bir 
it yapmak arzuılyle canla, 

batla çahııyordu. Fakat on· 
lara kumanda edecek bir 

ıef noksandı. Bu yeni bo 
rular da birincilerin i.kibe 
tine ufradı: Kavrulmuı ka· 
uçuk her tarafından para· 
landı. Nihayet bunlardan 
biri kullanılabtldt Hanıen, 

kütüphaneye doğru ıuyu 

fııkırthiı zaman aıentı 

bir nefeı aldı. Fakat bu 
m•vakkat bir sevinç idi. 
Bir &lakika zarfında, fııkı · 

ran ıu ince bir iplik halini 
aldı. Sonra, tamamtle ke 
atldi. Artık .. tulumbada ıu 
yoktu .. Hanıenin aynhıın 

dan sonra, Hackney kaptan 
köprüıünde yalnız kalmııta. 

Bır kaç ,dakika düıündük 

ten ıonra; yatafı üzerine el· 
biaeleriyle uzanmıı olarak 
bulduiu Varması uyandır· 
mafa karar verdi: 

- Güverteye gelmenizi 
rica ederim kaptan. Bana, 
kltüphanenin tutuıtuğu ha 
beri •erildi. Varma, endi· 
ıe ile bir ııçrayııta kalktı: 

Peki ne emrettiniz? 
Diye ıordu. 

Hanten yanımın yeri · 
ni iyice öfrenmek üzere 

kalacak ve bu doatluklarınm 
daireıini genit1etecektir . ., De · 
dlğinl ili.Ye ediyor 1 

Bund Morg, Blatt ( Bern) il 

gazetesi y e n i Baıvekil 

Celal Bayarın parla · 1 

gitti. Raporunu bekliyorum. 
Her ikisi kaptan köprüaüne 
çıktılar V arms mahut yan
gını haber veren otomatik 
cihaza kottu Alet hiç bir 
kaza haberi vermiyordu. 
Varma Sclklnleımiı bir hal 
de üçüncü kaptana ileti 
gösterdi: 

- Şu halde pek tehlikeli 
olmasa gerek! Diye fikir 
yürüttü. y okıa alet alar1m 
çanını çalardı. Kaptan köp
rüsünden, biraz olıun yan · 
aın hiaslnl uyandıracak bir 
ali.met görünmlyen, karan 
lık ve ıesılz gemiye baktı. 

Varmı. ani bir endlae ile: 
Hansenin neden hali. rel-

mediğlni anlı yamıyorum! 
Dedi: 

Tam bu esnada merdive . 
ataimnda bir adam röründü: 

- Hey! Kaptan aemlnin 
bir tarafı mı yanıyor? Dedi. 

- Niçin 101ruyorsun? Ktm
tin? 

- Bu ıkıam ben nöbet 
çiyim. Sancakta ufak bir 
hava deiiıtirme borusundan 
duman çıkıyor. 

Varma, ona baıka bir 
ıual ıormağa •akit bulma
dan, adam lcaranhklar için· 
de ıesaizce kayboldu. 

Varmsde endtıe, sıkın 
tıya tahavvül etti. Hackneye 
hemen kütüphaneye ıttme · 
ılni ve Hanıenln ne yaph · 
fanı heber •ermek üzere 
acele gelmesini emretti. 

Üçüncü kaptan ıtttıkten 
hemen hemen bir dakika 
ıonra, koıa koıa bir adam 
kaptan köprüsüne çıktı ve 
kaptana, korkudan kııılmıı 

bir sesle: 

- Allah aıkına kaptan, 
rüzıi.rm arkadan relerek 
yanıın1 tiddetlendlrmemeal 
için reminin lıttkametinl 

deiiıtiriniz 

( SONU Vw\R ) 
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Japonlan Na ki Karşı Y ptık
lan T azyık Gittikçe Artıyor .. 

Londra, 24 · Tokyadan 
ıelen haberlere göre Japon 
kıtalaranm Nankin üzerine 
ileri harekata devamlı yağ

murlara rağmen devam et
mektedir. Nankin tamamile 
tabliye edllmittlr. Şehirde 
yalnız asker görülmektedır. 

Çin ajan11 Nankinin mü
dafaası lcin her türlü teb · 
birleri alındığını ve cepheye 
yeni ve taze kuvvetler ıev· 
kedıldlğinl bıldirmelt tedir. 

Tokya, 24 (AA.) - Teli· 
liğ Japon orduıu Şanghay 

cepheıtnde müıaid ıart

lar içinde ilerlemektedirler. 
Şimal m ı n t a k a ı ı n d a 
tangıu istikametinde ilerle 
mekte olaa Japon yürüyüf 
kolu 19 ıontetrinde fecir 
vaktı bu mıntakanın en 
mühim noktası olan 288 
rakımlı Yuıhan tepesini it · 
1ral etmlıttr. 

Merkez mıntakaıında Ja
pon kıtaları 20 ıonteırinde 

sabah taat 2 de Soıovn kı · 
smen ve ıaat 11,50 de de 
tamamen ltgal etmeğe mu 
vaff ak olmuılardır. Çin kıt· 
aları dağınık bir halde Vu
ıih btika metinde!kaçmakta
dırlar. 

Cenub mantakaamda ıahu 
gölünün cenubunda Japon 

ordusu 19 souteırtn aababı 
Nanzfu kaubaaının lıgal et 
tikten son ra mütemadiyen 
ilerlemeğe devam etmit ve 
20 ıonteı- rinde Svangi 
yanıen ve Şan· rpankiao ıeh. 

irlerini İfgal etmeğe mu 
vaffak olmuıtur 

Japon ordutu düımanı 
Nankln istikametinde takibe 
devan etmektedir. 

Tokyo, 21 (A.A ) - Aııahi 
gazetesi, önümüzdeki bütçe· 
olo Çinde il:tiyar ediJmiı 
aıkeri maıarif dahil olmadı. 
iı halde 870 11ulyon yene 
balif olacafını haber ver
mektedir. Maliye nezareti 
ıerviılerloin tetklka tı, mu . 
hasamatın muhtemel tema
diıl eıasına istinat etme'-'te 
dir. 

Londra 24 Naokinden 
relen 100 telgraflara göre 
ne Japon orduıunun ıüratle 
llerleyifi, ne de Çin payita

tının boıatılııı hükumetin 
maneviyatını bozmamıı gö . 
rüomektedir. Resmi meha · 
filde sonuna kadar dayanı
Jacatı. halkın da bu fikir · 
de olduiu söyleemektedir. 

Londra, 24 - Çin hükô· 
metl f ngilteredeo 20 ta yya . 
re aatın almııtar . Tayyareler 
yola çıkarılmııtır. 

Zürlh 24 - Kızılhaç ce 
miyeti Çine ııhhıye malze 
m ... ıi yollıyacaktır. 

Londra, 24 - Şanghay 
mıntaka11nda muntazaman 
ilerlemekte olan Japon kı
taları~lmdi de Suçauyu iı
ıal etmlılerdir. 

Japonların lddiaıına göre 
timdtye kadar Çinlilerin za
yiata, 16 bini sü bay olmak 
üzere, 500 bin kiti olmuı. 
tur. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Reuter 
ajan11nın muhabiri bildiri· 
yor: 

Çin ile Japonya ara11nda 
dojrudan dofruya mftzake
reye baılanmaaı için lngillz 
aeflrlnln tava11utta balundu· 

ğu hakkında bir Japon ga 
zetesiude çıkan haber lngil
tere ıehrethaneılnce tekzib 
edilmektedir. 

Nankin 24 - Resmi Çm 
teblığınde ezcümle denili 
yor ki: 

Kaçmg mıotakasında Ja
ponların daha ziyade ilerle· 
mesine manı olmak üzere, 
Çangsu - Suı;ov cephelerin
deki Çın kıtaları, Kinsanın 

oo kilometre garbında kain 
Çenılye tiddetli bir hücum
da bulunmuılardır. Çı n ta· 

arruzu. Japon mevzilerinde mühim zayiata sebebiyet 
veren bir bombardumanla 
baılamııhr. 

Londra 24 Şanghay 

dan bildirildığine göre, Çin 
ordusunun Japonları dur
durmak üzere yaptığı mu 
kabil taarruz akım ka lmıt 

ve Hindenburg hattı ismi 
altında yaptıkları müdafaa 
hatta bir çok noktalarmdan 

zorlamııtır. 

Japon orduıu (Nankin) 
yolunda ıüratle ilerlemekle· 
dir. Şimdiden Soıov kuıı 

ıına gelmiıtir Şırngıuyu da 
lfgal etmiftir. 

Çin hükumeti gittikçe ya

klaıan tehlike k11rt11ında 

(Nıtnkin) in botatılmasını 

ça buklaıtırmııhr. 

Tokyo, 24 <A A.) - Teb
liğ: 

Şanghayda Çin ordusunun 
Soıov civarında bataklık 

ve göller mmtakasında Ja · 
pon ileri hareketine karıı 

tertip etmekte olduğu mu 
kavemet Japon kıtalarının 

yıldarım süratıle ilerlemeleri 
ne ticesiode hiç bır netice 
vermemiştir. 

Japon kıtaları 18 son teı· 
rin saat iO da Kaahingf 
işgal etmiılerdir. 

Nankin hükümetl Hanko· 
va taıınmağa baılamııhr. 

Sivil ahali ıehri tahliye et· 
mektedir. 

Nazkin, 24 ( Çtn reımi 
tebliği) - Yeni Çin kıtala 
rının harp aahesına vürudu 
üzerine, Şanghay · Nankin 
demiryolu üzerinde yapılan 

Japon ileri hareki.ta durdu· 
rulmnıtur. Halen, Çangsuda 
tiddetli bir muhabere cere 
yan eylemektedir. · 

Çok tiddetli bombardr 
manlarıt rağmen iki mühim 
sevkü lceyt merkezini ieıkıl 

eden Kaçlog ve Tuçan, Çto 
lıledn e lindedir. 

· Apongde, yüz nıq uzun 
Juğunda bulunan ve Çapuya 
varan yeni müdafaa hattan· 
da 400 bin Çin askeri lah 

tid olunmuıtur. 
Şan1rhae 24 [A A] - Re 

uter muhabiri bildiriyor: Ja· 
ponlar tarafından yapılan 

beyannameye göre, y aoete 
seden Çan1rıuya kadar uzı

yan ve yeni Çın müdafaa 

hattının beklemiğini teıktl 
eden Çin sol cenahı, l g ki
lometrel ık bir sahada tama 
mıle y uılmıı üç istikamet 
ten y oı pılao bir hücum neti 
cesinde Çangıu düsmüı, Ja. 
ponlar halen Suçova doğru 
bir çev1cme hatekeh yap. 
maktadar. 
Şanghay 24 ( Radyo ) -

Japon or.jularının, Nankfn 
ıehrine doğru baıhyan taar· 
ruzları devam ediyor. 

Çın hükumeti, ıehri mü 
dafaa içın genlı terUbat al· 
mı~tır. 

Japonlar Ojı ıehrinl zap 
tetmtılerdir 

Tokyo, 24 (A.A.) Bel-
çikanın bura ıefiri, bugün 

Japonya hariciye nezaretine 
gitmıt .ve Japonyanın. 9 lar 
konferansının son notasına 

ne cevap vereceğini anla 
ma k istemiştir . 

Tokyo, 24 l Radyo ) -
İtalya ile Japonya arasında 
yeni bir ticaret muahedesi 
a kdolunacnktır. 

ltalva; _Japon e'llteuanın 

Habeııstanda fazla revac 
bulmasını temin etmi~, Ja · .. 
ponya da Habeıiıtandan tuz, 
deri ve hububat almağı ka 

bu' eylemtıtir . 

Japon tayyareleri Onan 
ha valisini ve bilha11a tay 
yare hangarlarını bombar· 
duman etmtıler ve 13 tay
y11re tahrip., eylemitlerdir. 

Japonlar, Çinlilere aid beş 
yüz zarhh otomobıl müsa. 

dere etm ıılerdir 

Tokyo 241 Radyo} Japon 
ordusu baıkumandanı prenı 
Kanin, bugün ltalya ve Al 
manya sefirleri şerefine mü· 

kellef bir ziyafet vermi~tir . 

Bu ziyafette, Japonza ile 
Almanya arasındaki_doıtane 
münaıebat hakkında nutuk · 
lar ıöylenmııtir. 

Tokyo. 24![ A.A.} - Nichi
nichi gazetesinin Şanghay 
muhabiri Japon askeri ma· 
kamatının beynelmilel ve 

Fransız ımtiya:ılı mıntaka 

ıından serbestçe mürur hak 
kını d""rhal irtihsal etmek 
tasavvurunda olduğunu bi l 

dırmektedir. 

Bu m tkamat ayni zaman· 
da bu mıncak'llardakl Ja· 
pon aleyhtarı gazetelerin 
tatıli i ve burada tesiı ed ı l · 

mit Çrn bankalarına yaziyet 
edilmesini ve derpif eyle 

mektedirler. 
Şanghay. 24[A A] Yan 

gtze nehrindeki baraj l ıudan 

birini berhava etmek üzere 
bir çok Japon 
harp gemileri Kiangyin 
civarında toplanmıılardır. 
Ru ameliye yeni bir yan 
hareketi yapılmaaına imkan 
verecek iıe de Japonlar Sin 
kl~ngda yeni teıtı edil,.n 
bir barajla karıılaıacaktır . 

Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Suaığırlık ceza,.vi on sekiL lira ücretli kadın gardı. 

yanlığı inhilal ettiğinden müstahdem olabilmek ıartlarını 

mihabaka haSz talipler araamda münasibi seçileceğinden 

taliplerin imtihanı yapılmak üzere 4 kanunevvel 937 cu -

martesi aünü evrakı müıbitelerile birlikte Balıkesir adliye 
encüme•lne mOracaat etmeleri ilin olunur. 

Balı~esir ic<a 
memurluğun~an: 
Kasım Ôzdene borçlu Ka 

raoğl;n mahallesinden Ra
mazan oğlu Mehmet kızı 

NazifenJn evvelce satılığa 

çıkarılıp muhammen kıyme 
tinin yüzde yetmif betini 
bulmamasından 2280 numa
rala kanun mucibince teıcil 

edllmit borcundan dolayı 

taksidı vermediğinden tapu 
ca defter 50 sahife 55 K. 
sanla 927 tarih 14 16 nu
marada Harkbaıı, namı di 
ğer Bağlarbatı mevkiinde 
ıarkan dere ıimalen İsmail 

tarlası garben Taıağıl cenu 

25 1KlNCI TEŞRiN 937 
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'okVeSömi okTürk 

ıA tra'siti Ge idi. .• 
1 Her Cins Soba Ve Ocak/ıkftı Ve Maı -1 
•?JfJzda kul/anJ/1r. Kok Ve Sömi Kok Türk il 
l Flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-
• ven Fiatla Satt!matadır. 

AHMET VE 1BRAHİM CUMALI 

Çiviciler Ve Demirclle. Çarşısı 

Demir HLrdaval -- Yapı Malları 
Çiftçi Aletleri Alını Satım Evi ! ..... ·····~· ...... 

ben bağlar yolu ile mahdud fC:/25~i5~2525il1.Si!Si!Si!Se52Si!S2S~ı 

~::!::mk.::~:ı~ t·~:~. ~:~ 'ı~I. -ToccAR VE ESNAFıMIZA 1 

kere tekrar aıağıdaki ıart in 

tarla aç'k artırma ııe satıla- ımı Lüzumsuz seyahat ve lüzuli yol mas-
caktır · Sırınci artırma 1~1 rafı etmeden her tür/ü:siparişinizi en mÜ-
Bahkesir icra dairesinde llJU · 
20 12 937 pazartesi günü ı~ı s~i~ şeraitle / stanbuldan temin edebilir-
11tat 16 da yapılacaktır. mı sınız. . 

2 - Artırmıt ıısrtnamesil 'm: Sipariş bedeli malın Yürudundan sonra ödenir. 
herkes terafından görülebı l DU ctoDlYET SUHULET - MENFAAT 
mek için tarihi ilandan iti- IDfl Taf silôl için: "Posta k(l/usu 422 lstanb11l., adre-
baren icra dalreıiode açık l(Mt sine yazını::. . 
bulunduğu . Dl 

3 - Tayin edilen zaman ,~i!S~i!Si!S?~i!Si52525i!.Si5i!5i!S§i!S§~~~ 
da artırma bedeli gayri men· 

~~~ü;ü:ı:h;::~şn be~~~~:~1l ı'!l~·· .. •••ıı~ı•••• 
madığı takdirde en son ar · ==~ JI 
~~:·:~~:~::~~~:;=:~~!~:: ,' §=:;-~_:_ AS R _....I MU-"' C EL L 1 .. T t. 
olacağı yani 5 1 938 tarih _. P. 
çarıamba ıaat l b da en I İ 1 
çok artır.na iha le edileceti. ~=1 EYUP ÜLKÜ ~ 

4 - Artarmaya İ§tfrak ede· • ' i 
~ .. ccklerin gayri menkulün ~ · 

muhammen kıymetınin yüz · ~ Her nevi defter, kitap, bloknotlar 
de yedi buçuğu niıbetinde 1 ::J dibi meşin üstü kamilen bez ve 

milli bir 1 ~~ her tarafı bez yumuşak cilt işleri 
bankamn teminat mektubu , E gayet şık ve ucuz oıarak yapılır. 
pey akçaaı veya 

nu tevdi etmeleri lazımdır. - · 
5 - İpotek sahibi alacak· l ~ istasyon Cadde&;nde Kaptan Oteli Kar111ında . 1 

lılarla diğer alakadarların ' := '~ .. ·1111111,.· ·•ııuıııı• ·•111111ıı1"'lllllll""'''llllltr'•11111P"'"llll" ............... .,,,11111"'. 

gayri menkul üzerindeki i sıı•11ıı:ımımııııoo11ıw1111ıııoowıııı111ıı•-ııınııı 
hakları huıuııle faiz ve mu· 
rafa dair olan iddialarını evra-

1 

kı müsbitelerile birlikte 20 güo 
içinde icra daireıine bildir- 1 

i meleri akıl halde hakları 

tapu ıicilltle sabit olmadık-

ça sahı bedelinin paylaıma · 

sıodan hariç kalacaklardır. 
6 - Satılan gayri men 

kulun üç senelik müte'8kim 
vergileri de tercihan aatıt 
bedelinden ödenecektir. 

7 Iha leden doğma ve 1 

della liye ve intıkal masraf
ları müıterlye aittir. 

8 - Artırma günü hllzır ı 

bulunmayanlar artırmadan 
vaz geçmiı sayılacaldard·r. 

Keyfiyet her kf.!sce bilinmek 
üzere ılan olunur. 

Kayıp tastı~name 
Balıkesir orta mektebi ye 

dınci 11nıfındao 9:-> 1 • 932 
senesinde aldığım laatikna 
memi kaylettim Yenisini 
alacağımdan hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 

Kayapada bakkal Hüsnü 
oilu 120 numaralı Ab· 

dullah Ören 

tr•·····················~ 1
: TÜRKDiLI : • • 
: Pazarteıinden baıka her : 
• • • aün çıkar. Siyasal gazete •. • • • • 
: Y ılhğı: 800 Kurut : 
: Altı Aylıiı:400 .. : • • 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l -- ldarei Hususiye akarahndan hükümet caddeılo 
de ve t>ski ı ı hhtye dairesi lttiıalindeki kahvehane te111li · 
ken ıatıımın ihalesi gCinünde talip ç1hmadığından 29 t 1 
937 tarihine raalıyan pezarteıi 1rünü saat l 5 de ihale•1 

yapılmak üzere artırma müddeti 10 gün uzatılmııtır . 

2 -- Hu itin muhammen kt>tıf bedeli 1000 lira mu 
vakkat teminatı 75 l ıradır. 

3 - [fona ait ıutoameyl görmek iıtiyenler her giirl 
ve a lmak 11tiyenlerin yukarda yazılı muayyen vaktinde 
teminatını malıandığına yatırdığına dair mfthbuz vtY" 
banka mektubile beraber yeni hükumet dı.iresinde teı~k· 
kül ed~cek vi layet daimi encümenine müracaatları i!i.0 

olunur. 

Bandırma Asliye Hukuk Hi~imliüin~an: 
Manya1ın Şevketiye kö 

yünden Mustafa kenıı ve 
Mehmet kızı Hatice tarafın· 
dan kocası Balıkeslrin Du-
rak nahlyetlnde Şakir oğlu 
Mustafa aleyhine açtığı bo 
t•nma davaıının yapılmak · 

ta olan muhakemf'sinde: 
müddP-ialeyh Muıtaf anın 

ikametgahının mechuliyeti · 
ne mebni keyfiyetin evvelce 
teblli makamına kaim ol
mak üzere 22- 1 1 937 günü 
için ılan yapıldığı halde 
mezkur günde yine mah- • 

kemede hazır bu!uo111adı
jmdan hakkında ilanen 'ı 
yap kararının tebllfine 111ah· 

kemece karar verilmlt •e 
muhakemestde 22· 12 937 çı.r 
pmba günü ıaat 9 za bı· 
rakalmıı olduğundan yevnıii 
mezkürde Bandırma asliYe 
hukuk hakimliğinde hazır 
bulunmanız akli halde gı· 
yabınızda davaya balulac• · 

k• ' jındao rıyap kararı ıua 

mına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan o lunur. 
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