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Hitler-Halifaks Mülakatından Sonra: / 

Londrada Y.eniVeMühim 
Görüşmeler Yapılacak .. 

lngiliz Başvekili: Almanya İle Hiç Bir Sarih 
Anlaşma Yapılmadığını Söyledi .. 

Londra, 25 (A.A.) - ln
ıtltz Batvekill 8 . Çem
berlayn Avam Kama· 
''•ında Lord Ha lif akıın Ber· 
lın ziyaretinin tamamile hu
•uıt mahiyette oldufunu, 
~loıanya ile ıarth bir en 
1•tllla yapılmadıfını, hiç bir 
tlle.bhüt allana ıirmediğin l 
•&1lemlttir. 

Puts, 25 (A .A ) - Fran 
•ıı Batvekill B. Şotan 

ile Hariciye Nazırı B. Del· 
boı yapılan davet üzerine 
bu ayan yirmi dokuz ve otu 
•tanda Londraya gelecekler, 
l111Hız batYekllt ve hariciye B ÇEM8ERLAYN 

'•ııriyle g6rüıeceklerdlr. 2moın Londraya ziyareti 
londra, 25 ( A. A ) - in · hak kında ıorulan bir ıuale 

tllız hariciye nazarı B. bu huıueta hiçbir teyin ka -
~en. Alman hariciye na- rarlaıtırılmadığını ı6yle-

Brüksel Konferansı dağıldı. 

'' Cesaretimiz Kınlmış 

mittir. 
Londra, 25 (A.A.) - Ha· 

vaı Ajanıının muhabiri bil
d iriyor: 

lyı haber alan mehaftllere 
göre Hltlerln Halifalua Al
man lngılız müzakereler inin 

de•am edebilmesi için btl
dirdill tart tudur: 

Müstem eke sa hatanda Al· 

man1anuı mOaavl huknka 
malik olmaaanın tanıması. 

Bu muayyen bir müddet 
ıonra mQstemlekelertnln ia
desini intaç edecektir 

Lord Hallfakı tarafanden 
tanzim edilen rapor tama. 

mile rizlt tutulmaktadar. Bu 
rapor hususi kittpler hariç 

olmak (lzere yalnız nazır

lara te•dl edllmlttlr. 

Londra, 25 (AA.) - Ha· 
vaı AJanıının muhabiri bıl· 
dlriyot: 

Hük6metle •ıkı mQnaae-

0eği 1 d i r .. ,, 'Au dardtınctı.kf·d·J 
11111 arıns reisi; hnf aransıÖÜzif asini yıpamamıkla beıa· m ~r 1 a 
Ilı sulhu hru 11kyolundıki cesaretin kırılmadıGını söyledi lnıilterı ticaret ınlııması 

Brükıel, 25 \A .A.) - Rrük - bir nutukta : " Muılthane Nevyork, 25(A .A )-Ame-
'el k f d-n da"ıl vak ı 1 U k Ş k lb rika hariciye nazın lnııltere on eranıı u a · a ar a za ar ta su u 
"-•ıtar. yQcude getirmekten ibaret ile Amerika arasında yalrın-
~onferanı relıi ıöyledlli (Sonu Dördüncü Sayfada) da bir ticaret anlatması ya 
"""==ıc::z=======---=============~-==~ 1 pılacaiını, bu tul ifna menin 

Çok Çocuklu Hakim-
1 ere Yardım .. 

Ulire Bakanlığı buna ait hnunun tatbikini aistaıiı 
bir talimıtnımı ~azuladı 

~ -'dllye Bakanllfı, Ftnanı le rden hariç tutulacaklar-
'lt•nhğı ile btrltkte çok dar. 

~Ocuklu hakimlere yapıla · 28 Y aımı bitirip de btr
C\k yudım hakkındaki ka· den ve 30 Yatını bittrmlt 
\il.. b k ki olupta ikiden, 37 yaı ını bi· .. un tat i te ini göıte· 
:ıt talimatnamenin hazırlı· t lreolerden üçten ve 42 ya. 
UQa bitirmittlr. Talimatna- flDI bitirmtı olanlardan dör· 
:ete göre vazife batında tten fazla çocuğu olan hl . 
t ~luoan hakimlerle bu 11nıf· kim ve bu sınıftan ıayılan 
'" ıayılao memurlar Ye memurlar ve adli tabipler, 

dünya yüzQnde mevcut olan 
karıtıkhklaran teıkini yolunda 
ıon derece ehemmiyetli bir 
hldiae olacatını ı6ylemııtır. 

Tıirkiye ile Yunanistan 
araıındakl 

Mukavele 
Dün 
. 
imzalandı 

Ankara, 25(A.A.) - Trak· 
ya hattı Qzerlnde TOrk ve 
Yunan hudutlar1ndan reçen 
k11man gQmrük inzibat itle 
rint müttereken idareyi lı · 
tihdaf eden mllfname don 
İıtanbulda lmzalanmıttar . 

Bir· Yılda :dıı tabiplerden :i5 yaıım fazla çocuklarının ıayı11na 

1 
°1durmuı bulunan bekar. ıöre toplanacak paralardan 

~ti- 28 yatını bitirenlerden yardım göreceklerdir· 

d t Ye 33 yaflDI bitirenler- 25 Yaıını bitlrmlı olupta Na L d L t t dı 1 ' nd 
~~il iki 37 yaımı bıttrmlt ı==(=So=n=u-=ık"""f=nc=-i=ıa=y=f a=d=a)==I ıl lr 11111 8 WI D U U, 
) 'nle.rdan 3 çocuklu olm.- Yapılan bir lıtatlıtlie ıöre 
d'nl•r kanunun birinci mad· Adı iki ıene zarfında Sıhhat Ba-
.._'•traın B. A f ıkralarındakt D . kanhfına bafh haatahane-
ı, ~ellef•yetlere tabi olacak- eğışen lerde 1,042,296 kiti yatmla-

.. •r. 11•1 l rak. 4,987,143 kiti ayakta; 
111 ~S Yaımı doldurmuı bu- Y 1 ayef er•• doğum evlerinde 27.945 ki. 
~:'nlar1n evli olanlarlyle Ankara, 25 (Huıuıi) 1ı yallrılarak, 344.444 kiti 
33 hıını bitirenlerden bir, "Diyarbekir,. viliyettnln lı· ayakta tedavi edllmit1erdlr. 
)',_tını bitirenlerden iki, 37 mi "Diyarbakır,. "Elizlz,, DtıpanıerJerle muayene •e 
ıl_ 11llı bltlrmtı bulunanlar· vlliyetloin ismi de .. Elizık,, balum evlurinde lıe 19,911 
"'" ~ 1 8 ~, Uç çocuk u olanlar yu· olarak deiittirilmtt ve ali- kiti yatmlrı ınt . 3.895 83 kl-

"d• yazılı mükellefiyet. kadarlara btldtrllmtıttr. ti ayakta tı ıd~•I edllmı,ur. 

Balkan 
lntıntı bın~ılır dirıktiı

lıri toplıntııı bitti. 
Ankara, 25 (A.A.) - An 

karada toplanmıt olan Bal

kan Antantı merkez banka· 

ları direkt6rler içtimaı dQo 

bit mittir. 
-~-

Memleketin 
Aaayişini 

Tetkik .. 
Ankara, 25 (Huıuıi) 

Memleketin umumi emniyet 

ve aaayit itlerini tetkik ede · 
cek olan yüksek emniyet 
komisyonu yakında Ankara· 
da toplanacaktır. 

Dahiliye Vekilinin batkan· 
lılında toplanacak elan ko· 
misyonda büyilk erklnıhar
bı,eden bir mtlme11il bulu. 
nacaklar. Toplantıya emnl · 
yet ıenel direktörG, jandar· 
ma kumandanı. g6mrtlk ve 
orman genel kumandanlar1 
lttlrak edecektir. 

Rusyada iki Casus 
M a h k Q m E d i 1 d i .. · 

Bu cııuslınn leningrıttıki ıcnıbi konıoloıluklırdıo 
birinin resmi mımurlarilı tııriki mıııi ıttiklıri ınlıııldı 
Moıko•a, 25 (A.A.) -

Lenlnırat askeri mahkemesi 
caıuılukla mOttebam Sılber 
Horn ve K.leain adındaki 

iki ecnebinin muhakemesini 
btUrmlttfr. 

Mahkeme ıablt ıörd6fQ 
üzere, Sılberhorn 1936 de 

ecnebi bir devlet tarafından 
mQteba1111 sıfatlle Sovyet
ler Birliğine caıus olarak 
ıöndHtlmlt ve bu adam Le· 
ninırattaki konıoloıluklar 

dan birinin reıml memurla
rlle tetrikl meıai ederek 
mahrem maldmat toplamı 

ya baılamıı •e bununla met · 
ıul olmuttur. 

Bu maldmat bllba11a Le
nlnıradın mubaf azasına •e o 
civarda bulunan askeri tetkl· 
l&ta istihdaf eylemlttlr. 1936 
ıonunda Sılberhorn Sovyet 
maka matı tarafından hudut · 
tan dıtarı çıkaralmıt •e keo · 

dtslne bir daha Sovyetler 
Birliilne ıtrmesl ya1ak edil· 

mittir. Ba ya1&ia ralmen 
Silberhern diler Kleln adın· 

da blrlıtle beraber l 937 ha
ziranında aynı encebi devlet 

tarafından tekrar Sovyetler 
Bırlfilne 16nderilmlttlr. Bun· 
lar gene casusluk yapacak 
ve aynı zamanda Lenlngrad 

limanındaki petrol haznesi
ni infilak ettireceklerdir. Bu 

sefer her lklıl de ıabte lı
vlçre paaaporlu ile ıelm iı
lerdlr . 

Sllberhorn, Manı1'1eld •e 
Kleln de Y. Le11u adında 

birer paıaport almıt bulu
nuyorlardı. Bunlar ecnebi 

seyyah ııfatlle ılrmltlerdtr . 
Fakat bir m6ddet ıonra da-

blltye komlıerltil · bunların 
hüviyetini tesbit etmit ve 
kendilerini yakalam11tar. 

Bir Gezinin Notlar1ndan:2 

Edremitte Ve Köylerinde Tamamla 
nan, VapılmasınaBaşlananEserler 

. 
Valimiz; Bu Kazamız Dahilinde Tamamlanan 
Cumhuriyet İdaresinin Verimli Eserlerini Biz

zat Açtılar Ve Temellerini Attılar. 

Vali B. Etheın Aykutun Ed'emitte 
karıılanmaları ndan bir intiba ... 

Edremitte yapılacak ilk mektebin temel ._ ' 
atma t6renlnde Vali projeyi tetkik ediyor • 

Gürede havuz batandaylz. 

Mevzu iktisat, ziraat mthve · 

rl üzerinde ltll1or. Vali pen· 

çerelerden bakan kadınlara 

ıeılenlyor: 

- K.ardet ana.. Bayra-

mınts ku\lu olıun . Amma 
ben Hal bu kafeıln altında 

mı 16recekt1m. Sizin teslim 
•e tasdik edilmlt iffetiniz 
buna muhtaç mı? 

İhtiyar nine söz veriyor: 

- Bır daha görmiyecek· 

siniz. . Gürelilerin tezabQrab 
ara11nda köyO terk ettik. 

Şimdi iklacl bir eserin 
&zerindeyiz. 

Güre - Tabtaköy yolu iki 
k6yl birbirine muntazam bir 

toıa ile baihyor. Bu da 14 
ncO eseri.. Bu müıtema k6y 

bütün Edremit körfezine kut 
bakıtı bakıyor .• Marmara ha· 
vuzunun batında, çınarlann 

1~Uıe1tudeylz. 

Edremit körfezini saran 

müstevlilere boyun elmiyen l 
T6rk otlu belki bu çınarların 

altından Kazdafına çektlmlt. 

tetllt burada dOt6rmOt.,, 

Yarınki yapıcılık hareke· 

tinin kararını burada ver· 
mitli · 

Şimdi bu ülke o kadar 
emniyetli ki.. ~u dallar o 

kadar ıelltmlı ki. . Biz bu

rada bir macera nakletmi

yor, bir derdi açıyoruz. 

Tefectllk ve bunun banka

cılık tarihinde misli ıörül · 

memlt tekillerini çınarların 

ıölıeslnde vali aalahyor. 

Birbirimize soruyoruz: 

- Saat 10,30 dan bert 

durmadan halka bitap eden 

•alt acaba yorulmadı mı? •. 

Hayır yorulmadı . Ôyle 
iaanmıt, &yle ıörm6t ve 6y
le tHblt etmlt ki, allka top· 

lamaıını bilerek dersini •e
ren bir öfretmen ııbı he
pimizi kendlılne baflıyor. 

B•nlra .. Kooperatif, tefe
cilik, Cumhuriyet.. Kafes .. 

mektepılzlık.. Hep bu tezat· 
lar Gzerlade lzahda .. 

Vakit ıeclkiyor. Tahta 

k6yGnGn ikramı HYen, mi· 

saflrperYer halkını o ıGzel 

ha•uz •e çınarlar altında bı
rakıyoruz. 

Akçay toıaıına karıttak . 

Şekvlran k6yGnde timdi de 

Karadeniz havuzu batında· 
ylz. 

Mlnyatlr Karadeniz 161-
ıemlzle sOslendt. 

K6ylGler zlyaretctlere. ıü · 
zel incir ve bademlerini bı . 

rer paket içinde hediye ecll · 
yorlar. 

Bir milddet lıtlrahat .. Kir· 
lGlerle kon111ma ve dertleı· 

( Sonu lklacl 1&Jfada ) 
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S E H R 1 VE V LI AY ET H A B E R L E R i 
·~-:..... .- r_. l ....... ~ •• • ~ ~- > .... : • j_ ~· , _. ...... ~ -Vilayet iş erini 

nelik Proğr 
55 
mı .. 

- Hükumet 
Konağının 
K 1 ·r · a .. orııerı .• 

Daimi Encümen Dün Daire Mü
dürlerinin de iştiraki le B ·r Top-

1 ant ı Yaptı .. 

Yeni lı ük(imet konağının 

kalorifer t~tkilatını muayene 
ve kontı o etmek üzere la 
tanbuldan bir müteha1111 
ıelmiı ve tesisatı muaye
neye b"tlamııhr. 

Binanın kaloriferi ay ba- ı 
tından itibaren çalııtmla · 
caktır. 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün belli toplant&aını yap
mıı, vilayet itleri üzerinde 
16rüımelerde bulunmuıtur. 

Daire müdürlerinin de bu
lunduğu bu toplanttda beı 
senelik mesai proğramı ve 
bunun için ıhzari mahiyette 
bir proğram çizilmesı iti üze
rinde görüımelerde bulunul 
muı; Savaıtepe okulu için 
50 adet 11ra yaphrılma11 ve 
bu okula 102 liralık yatı 
talebeleri için levazım alin 

ipekli kadın 
Çorapları 

ipekli kadın çoraplarının 
standardına dair olan nizam
name bu ayın 26 sında yÜ· 
rürlüie girecektir . İpek ve 
ıuni ipekten mamul kadın 
çoraplartnın dayaoık11zlıiın 
ın önüne ıeçmek fçin ha
zırlanmıı olan bu nizamna 
me tlmdiye kadar ipekli ço . 
raplar üzerinde yapılan ti 
ki.yelleri tamamen önliye
cektlr. Ekonomi Bakanlığı, 
halkın her bakımdan aldan 
masının tamamile önüne 
geçmek için utın ahnan ço-
rapların, halk tarafından ka · 
llteıinin bilinerek alınma11nı 
temin için bir de izabnrıme 
hazarlamaktadır Pek yakm 
da neıir ve ilin olunacak 
olan bu lzahnamede ipek 
ve ıunt ipekten mamul ka
dın çoraplarının iptidai mad
desinin cinsi, iplik kalınlığı, 
çorap dokuyan makinenin 
mahiyeti, çorapların imali 
ve bova11 ile çoraplarm üze · 
riodekl ııaret ve markaların 
delllet ettiği manalar açık · 
ça anlahlmaktadır. 

·~ ~ 

Fitrenizi 

Tayyıreya veriniz 
Müjtl1Lükltn: 

Kurut: Cinai: 
10 Buğday 

20 Buğday unu 
l2 Arpa 
84 Kuru üzüm 

166 Hurma 

Rasathane direktörlüiün · 
ce tesblt edıldiği üzere 4. 1 · 
kanun 937 cumarteıf ıünü 

Şeker bayramıdır. Her :za
man olduju gtbı bayrama 
yakın Fitre ve zekatımızı 

veririz Ticaret oda11 b&f · 
kanlağından ald ı ğımız ıeh

rimiz rayıcıne göre fitre 
kıymeti yukarıda ıöıterll 
mittir . 

Herkesçe de bilindiği veç· 
hile Yurdumuzun müdafaa 
iletlerinden biriıl, belki bl· 
rinc l ıi tayyaredir. Tayyare 
lerlmizl her türlü sebepler 
le çoğaltmak ulusal bir 
borçtur. Diğer milletler var 
kuvvetlerini tayyareye sar
fetmektei:lırler. 

Muhterem halkımızın mü· 
kel lef oldukları fitre ve ~e · 
kltlarını Ha va Kurumuna 
vermelerini dileriz. 

ma11na1 vilayetin diğer mula
telıf yerlerindeki yatı okul
ları için levazım ı tesbiye mu
bayaasına , Munyas bina ta h 

rlr komisyonu azalığına B 
Ômerle bir yedek azanın 

ı Bir muMar bir adamı yaraladı 
Kepsüdiln Oedehap köyü 

lllyinine, husıui muhasebe muhtarı Musa oğlu Mehmet 
akaratından olan bir bahçenin tle bu göyden Mehmet oğlu 
icara v~rilmestne, Edincik· l,mnıl arasınd11 bir avlu rne· 
Belkia Bandırma yolu tle l aeleainden kavga çıkmıf . bu 
Maoyastaki ıafat istasyonu · kavgada muhtar Mehmet, 
na talip çıkmadığından müd- lsmatle sopa ile saldırmıt ve 
detin temdidine ve d iğer ba~ındao yaralamııur. 
muhtelif itlere dair kararlar .

1 
.'.)uçlu muhtar hakkında 

vermlıtfr tahkikata baılanmııtır 

Bu Yıhn Zeytin Mahsulü işleniyor. 
1 

Bü haniyede 27 F ab- 1 

rika Faaliyete Geçti .. 
Oanef erden umulan randıman elde edilemedi. f latlar 

da son ay içinde düştü 
Bürhaniye, 25 (Hususi) -

Kıt, Bürhaniy~nin çalııma 
mevsimidir. f lkbrika ve top
layıcı amele ihtiyacı l<asaba 
halkı i İe temin edilemedlil 
hol mahıullü yıllarda civar · 
dan bu itleri görınek üzere 
birçok amele gelir aiaçların 
fenni bakım ıartlarına tabi 
tutulmadığı günlerd~n kal
ma bir itikat vardır. Zeytin 
mahsulü için yıllar; var 
yok olarak bır ı~ri takip 
eder. İhtimam gören yerle 
rin ağaçlarında, havalar uy . 
gun ılttiği takdirde bu ina · ı 

nııın yanlıı olduğu kendtli · 
imden görülmekte ve göz 
önünde kalın pistonları. iri 
baskılarile zeytinyağı f ah 

Tiryaki 
Siğavaaı 

Çıkarılacak 
İnhisarlar idaresi, halk için 

ucuz bir siğara tipi hazırla · 

mıt ve buna "Tiryaki,, adı
nı vermiıtt Srğaralardan bır 
çok yerlere numuneler gön
derilmi11 içimi, cinsi, amba
lajı ve f iahnm kaç kuruı 

olması hakkında sualler so 
rulmuıtur. Gelen cevaplar 
sene haıına kadar toplana -

• 
cak, cevaplar tasn.f ed ildik-
ten sonra yeni siğara piya 
saya çıkarılacaktır 

Bir köyde çalman at 
Biğadıcm Balatlı köyün· 

den İsmail oğ l u Haıan, taylı 
bir. k11rağının geceleyin evi 
nln ahırından çalındığını jan 
dermaya blldirmittir . 

Yapılan aramada hay va · 
nın izleri Karakaya köyüne 
kadar gittiği anlaıılmııtır. 

Dahil ıye Vekaletin in hay 
van htnızlığmın menine da· 
ir verdiği emre tevfikan 
hayvan bedeli hu köy tara
fından ödenecektir. 

rlkalarmın çeltkten gürültü· 
lerl bu zihniyeti baltalamak
tadır. Bürhaniye hududları 

içinde 27 fabrika kendili · 
iinden dökülen vt: [Dip) ta
bir edilen danelerden yaf 
çıkarmağa baılam ı t bulun 
maktadlr. Sırıkla silkim çin 
de birincikanuoda müaaade 
veri lmiş olacaktır . 

Satıılar bir ay önce bü · 
yük bir ümit vermifti . Bu 
gün kemiyyet ve kt:yffyet 
itibarile iyi görülen daneler. 
de de umulan randıman el 
de edilememektedir Ve fiat 

t enezzülü de alakadarları 

düıündürnıektedir Mamafi • 
bu bedbinlıği yeniz bulan 
lar da vardır. 

Halk evi 
Kursları rağbet görüyor. 1 

Yeni kurslar açılacak 1 

Halkevi Köycülük ıubeai 

akıam toplanarak, ıube baı· 
kanlağma Poıta Telgraf Baı
müdürü B. Melıh Enıin, y-edek 
azalıklara da Baytar Müdü. 
rü B. Behçet Tunçay, Ağır 
ceza azası Ali Riza Daloğ · 

lunu seçmiıtir . 

Kursiu: 
Evde açılan Fransızca ve 

lngilızce kursları çok rağ
bet görmüştür Kaydı kapa
nan hu kurslarda dereler 
muntazaman devam etmek
tedir. 

O~uma, yazma kurstan: 
Birinci kanunun birinci 

haftuı nihayetine doğru da 
geçen yıllarda olduğu gibi 
okuma, yazma kursları açı 
lacaktır. 

iki kıiını olacak olan bu 
kurslardan biri hiç okuma, 
yazma bılmiyenlere, diğeri de 
az bilenlere mahsus olacak· 
hr. 

Rir Gezinin Notlanndan: 2 

Edremitte Ve Köylerinde Tamamla 
nan, VapılmasınaBaşlananEserlet 

. 
Valimiz; Bu Kazamız Dahilinde T amamlanatı 
Cumhuriyet idaresinin Verimli Eserlerini Bis

zat Actılar Ve Temellerini Attılar. , 
r 

J...:dremitle yapılacak ilk mtklebln temel 
atma töreninde Vali B. Eihtm Aykut 

Vali R. Ethem Aykut l!.:dremitle gopt· 
lacak yeni ll1' mektebin temel atf110 

nutuk söylerken lörtnlnde .. 
Ôaıer BedretUn Gökbel•· (Baıtar~fı birinci sayfada) 

me . Çocuklar parmakhkla
ra sarılmıı - Valt onlara dof 
ru ilerltyerek birine ıoruyor: 

Adın ne? . . 
emine. 
Ya ıoyadın .. 
Karaaslan .. 
Benim adımı da 

sorsana .. , 
Çocuk - Adınız ne? 

sen 

- Ethem .. Türk çocufu 
Ethem ne demek bilir milin? 

- Bilmem .. 
Ben ıöyliyeyim. Arap 

ça karayılan demek .. Söyle 
Türk çocufu, ben karayı 

lan mıyım! . 
. - Haytr .. 

- Anam ve babam bu
nun mani11nı bılmeden koy
muıla r .. 

Cumhuriyet senin ıoyadı 
m Karaaalan, ana babam da 
benim adımı karayılan koy 
muı . Bilselerdi korlar mı tdi? 

Hayır. 

H. Ethem Aykut timdi 
kadınlara hitap ediyor: 

- Analar. . Kardeıler . . 
Çocuklarımzan adını öz Türk 
çe koyun .. 

Türk analarının samimi 
ve tatlı sesi Baı üstü-
ne ... 

Şimdi Havrandayız . 
Havran karanlık içinde .. 

Elektrik santralının önünde 
dört, bet bin kı11lik bir ka
labalık var. 

Karanlıfın içine mürtesimi 
düıen bu ak yüzlü binaom 
önünde açma töreni baıla 
yor. 

Havran belediye reblnln 
hikayesini valinin veciz nut · 
ku takip ediyor Diyor ki: 

- Türkün üç yüzü var: 
.. Atatürk .. , Güneı. Göz Bun 
larla dünyayı, hayatı görü 
rüz O, Nur varken Türke 
karanlık yoktur 

Alkıılar arasında kurdela 
kesildi. Karanlıkta btrlblrl
ınizln gölgesindeyiz 

Kara gövdeli maktna ha
rekete geçti, ibreler titreme· 
ğe baıladı . Biraz ıonra Hav. 
ran nura ka vuttu 

Henüz birçok kazaların bt 
le kavuıamadığı ıııia Havran 
kavuıtu. Havranlıları tebrik 
ve takdir etmemenin imkl· 
nı mı var? 

Havran belediyesinin ver· 
dili 150 kittllk zlyaf et sa 
mlmlyet havası içinde de · 
vam etti. 

Şair Kaymakam Ômer 
Bedrettin Gökbel~nden bir 
fllr rica ettik Edre· 
mit zeybeflnln de yilltliflnl 
kabartan bu ince ruhlu til
rin titri süreklt alkıılarla ıo 
na erdi. 

Ha vranlaların candan tef· 
yileri aracmda · karanlıkta 
ıırdiilmlz Havrandan· nur 

nln tUrlerl bu eilenceyl pa 
,. 

lath . . 
Atatürk lnktllb1nın i~00 lojlılnl k6y köy nakleo• 

o•· Valimizin kurulan ve 1 
ıelen Cumhuriyet eserlerlP10 

bizzat kendileri taraf ıod•0 
k ••. 

açıhıı Edremttlilerl ço 1 

içinde ayrıldık. 

Gece Edremıt 

vindlrdt. Her zaman btıl•' 
ıııtacak bu zlyaretlertnt11 ça· 

hükumet falma11m ve toplulukl•'' 

koaaj4nda verilen, Valimi 
zin de bulundufu balo çok 
nezih ve eilencelt ıeçtl. 

imkan vermeılnl dllerlS• 
v.o. roıe 

- SONU VAR - 1""""" 
---------------~ ..... ~--.... ----._._.. ..... ~ 

Çok Çocuklu Hakim .. 
lere Vardım .. 

( Baı tarafı birinci sayfada) 
tahıilde bulunmıyan çocuk 
lar hesaba katılmayacak, 

övey çocuklarla evlld edi · 
nilmlt çocuklar da yardımın 
tevzUnde nazara itibara ahn
mıyacaktır. 

İstiınaaız b6tün hlktm 
lerle, hiklm ıınıfından ıa· 
yılan memur ve adli tabip 

lertn ıubat maaılarındao ke· 
ailecek birer liralardan top· 

--~"'!:!iw---
•• 

Lise- Oğretmen 
Okulu Maçı 
yarın yapılacak 

Halkevi tarafından tertip ı 
edilen kupa maçanda lıse 

ile öiretmen okulu takım· \ 
ları berabere kalmııtı . 1 

Bu iki okulun takımı saat 
l 4 de yaran karıılaıacaklar 
dır . 

Galip takıma Halkevi ku 

paıı verilecektir. 

Gelenler Gidenler: 
Şehrimizde bulunan me · 

buslarımızdan B Mehmet 
Cavit Demir Kütahva tre 

ntle dün Ankaraya gitmlı

tir. 

Harman yerinde kıybalın 
kısrak 

Biiadıç nahiyesine baih 
Balatlı köyünden İımatl oğ· 
lu Hüıeyinln harman yerin · 
de otlamakta olan taylı btr 
kısraiı kayboldulundaa aran
maktadır. 

o· 
lanacak paralar en çok ',, 
cuklu üç hiktme, yardı 

o· 
, para11ndan ayrı olarak ç e 
cuk niabetine göre ıkr•lfl1{. 
ıeklinde verilecektir. ToP ~
nacak paralar bütün "e~I 

0 
ler keıtldtkten ıonra tra • p 
miktar üzerinden h•'',. 
olunacak, dalıtılacak 1• . 
dım ve ikramiye paralar•". 

o' dan da verıl ve reıllll 
1

• 

mifle hiçbir para keıllıı111' 
cektir. 

•• Yardım ve lkrarnlYe ~, . 
ralara her ıene Adliye .. 

3 ..... 
kanlığı tarafından 2 ., I• · 
çocuk bayramında del'tı 
caktır . 

ıoı•" 
ikramiyelere esas 0 ba· 

üzere yaı tasnifine ıörefı•O 
tün hakimler ve bu sı~;t ti 
sayılan memurlar ve a bi · 
bipler her yıl hazirar>'" ,. 

rinci günü bulundukl~r~=rl' 
hallin müddeiumuııııll b•' 
ne vaziyetlerini ı6sterlr SıJ 

k i rdlr· beyannama verece e 
1
o· 

beyannamelerin vertldtjl fe' 

nün vaziyeti kesilecek ,.e I•' 
• o 

rilecek paralara eı• ası · . ,a., 
caktır. BeyannameY1 ço 
de verme mıı evlt .,ey• ..,o· 
cuklu aileler de paral•c•ll ' 
kellefiyetine tabi tutu tet · 

ıerlP 
tır. Bu beyanname ,.tılı" ' 
kiki için Adliye Baka ktır · 
da bir büro kurulaca zır••t 

Kesilecek paralar ur• 
bankaları ıubelerıoe y• t" ' 

b k••ı 
lacak ve Ziraat ao bil p•' 
beteri t 5 ıün tçtnde

1 
~ effl' 

B k p ı.I 
raları Adliye a a keı• 
rine banka umuaıl ıııer 
ne ıöndereHklertllr 
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Uzak Şarkta Döğüşen iki Millet.. Dünyanın Bu Günkü Kan- r-----------.. 
• t şık Ve Tehlikeli Vaziyeti: 1 Türkiye Ve 1 

Japonya ile Ç i n i n Harp ' Bü ·· n Büy ·· k Dev etler l:~a~:~~:~~:J 
V J • B• B k ı 1·k. H C h d 1ürkiyenin ~uvvet erıne ır a ış.. 1 

1 asım_ ep e e.. Medeni 
, •• ?! ı Maglüplar /cin Ka:>·ıplar Müd- Kanaat/arı .. 

Bir Harp UnitesiOlarak Çin Ordusunun Va.zi- 1 hiş; Galiple; İçin Kaza(IC Pek Eıııos(Aun•ls•••t••I , •. 

yeti Aşağıdır. Çin Topçusu ile Piyadesi Arasın- J Kilcük Olacaktır'.: ··;:;~ .. ~ulun im•rı ıçın tor 

da Beraberlik Temin Olunmamıştır. 1 Mır aazeteıl ,:zdığı bir 

1 
baımakalede dünyanın bu-

Forelgn Affaln derı ıln 

den: Çinin harp kuvvetini 
tetkik ederken yalnız nefer 
•ayısını dOtOnmemellyfz. Bu 
hef er terin kumandanlara sa
dık olup olmadıklarını da 
ıaz6nüoe getirmek gerek· 
tir ÇOnkl her ne kadar 
timdi bir hayli lrıkltaf ol. 
llluııa da 1911 ıhuliUndeo 
bert ~inliler birtbtrlne muha
hf bir takım liderlerin kum· 
andaıı altında harekete aht 

tnıılardı. 

Çın orduıu. harp · öoceıi 
•iman usulüne aöre tanzim 
edılmit tlmenlerle kolordu 
lardan mürekkeptir . Bu or 
dunun da muvaffak olup ol 
nıaması imkan ve ihtimali, 
dünyanın her taraf mda ol
dutu 1ıibi subaylarının iyl 
1etltmlf olup olmamalarına 
bağlıdır. Çinde 180 tümen 
kumandanı vardır ki yaban. 
eı mOıa bitlerin kanaatine 
16re buolarao pek aza vaaa
tlo Oıtünde bir llkayat aöı 

terebilmektedlrler. Buıün 
Çınde a~erlerin talim ve 
terbiyesiyle meıgul 80 ka
dar Alman ıubayı ukerl mü· 
ı-•tr olarak bulunmaktadır . 

Harbty~ mektebi Kantondan 
Nanklne naklei:Uldlltten ıon 
ta tıllb ve tanzim edtlmtııe 
efe bunun bOyftk bir orduyll 
ltzımıelen bfttOn ıuba yları 1 

1 
1ettıtlrmeılne lmk!n taaav 

t 
•ur olunamaz. Hul&ıa, Çin 
orduıu, ıubayları bakımından 

~yafetslzC:llr Bunu yalo,ız 1 
leç ıubaylar için değil, eski 
kumandanlar ve genel kur- il 
tnay heyeti için de ı6yliye · 

biliriz. / 
Bir harp ünitesi olarak da 

Ç•n orduıunun ıe\'iyeıi aıa 
iıdır. Çın topcuıu lle piya
deler aruında beraber ha 
teket lmklnı temin edılme. 

lhlttlr. Süvari aayıca pek 
azdır. Kendi bayraklarını 

kullanarak Çın ordusunda 
.!!,!zmet eden Mogol süvari -

Varma: ----

- Evveli buraya çıkınız 

•e oe olduğunu bana açık
ta söyleyiniz. 

Soluk soluğa ıöz ıoyli . 

1en Hansen idi . Bütin kü · 
tGphaue ateı fçindedlr. Ben 
buraya çıkarken .. Holün 
'-tiıhfm bir k111nı .la yanma 
la baılamııtı . .. Bttktn bir 
halde kendinden reçen Var · 
"'' ıofullkanlılıfıoı mu
hafaza etmele çahıtı. 

Ne yapmalı? Haaıen, 

her ıeyden ev•el kaptan 
kiprüıün6 korumak lazım; 
alcai takdtrd~ ıemi kuman 
d•dan mahrum kalmıı ola· 
tak. Fakat Hackney•n ftk
rısaı almak için; onu da bek-
1•1lleliyiz. 

Btr zilin keskin ıür6ltüıü 
0nları Utrettl. Kaptan yan 
•

111 haber verme aletine 
~•thıı. BırblrJ ardı 11ra, ay· 

'••••aada ıemtnln her ta· 

lerinln de ne dereceye ka
dar sadık olacakları bir me. 
ıeledlr . Bütün kıtalarda tec· 
hizat noksandır. 

Sahra topçuıunun r:linde 
1900 topu vardır kt bunla· 
rın ancak 1000 tanesi kul 
lanabilir bir haldedir. Hava 
dUt topları klyafetsizdir. 
Kimya harbi, Çin stratejisi· 
ne daha yeni yeni girmeğe 
baılamııtır . 

Piyadenin elindeki tüfek · 
ler muhtelif zamanlarda 
muhtelif yerlerde yapılmıı 

hr. Bütün askerler cephane 
lerinl beraberlerinde taıırlar 
ve thtıyat mühimmat hemen 
yok gibidir. Çio, her ne ka
dar iki buçuk milyon asker 
çıkarmakta güçlük çekmez 
ıe de bunun ancak bir mil 
yonunu ıılihlandırabllir. 

mektedirler 
Bundan baıka nakhyat 

meıel eıl de mühimdir. Çin 1 

asl<erlerinln ıehir dıtında olur· 
malan bir adHtlr. j 

Sonra Çın . her ne" kadar 
bir ziraat memlek.,u ite de 
hiçbir ı~hır fazla gıda mad 
desi hasıl etmez ve bunların 
ya baoka bölgelerden yahud 
da dııarıdan getirilmesi icap 
etmektedir. 

Aynı müıkılit bir isttli 
ordusu için de variddlr. Fa
kat Japonlar, ellerinde faz-
la vasıtaları oldu~u. ıu yol 
larmdan da ha fazla istifade 
edecekleri, motörlü vaa1tale 
rı mebzul bulunduiu içrn 
Çinliler kader güçlük çekmi
yeceklerdir. 

. - '!lfu~==---

Açık teşekkür 

günkü karııtk ve tehlikeli 
vaziyetini tahlil ederek di
yor ki: 

Hava kuvvetine gelince 
bunda en mühim meıele pi 
lotlartn yettıttrllmeıtdlr, 1927 
ıeneıloe ııellnciye kadar pi· 
lollar Çınlıler tarafından ye 1 

tııurllırdı . 

Babamızın ölümü dolayı · 

ılle bizleri teselli etmek ve 
cenaze merasiminde bulun· 

me k nezaketini gösteren 
aaym zevata içten teıekkür. 

lerlmizi sunarız. 

Merhum Konya l ı Mehmet 
İzzet oğulları 

Enternasyonal vaziyet gü
nden güne kötüleımektedir. 
insan kültürünün korucusu 
ve taııvıcıaı olan büyük de
vletler, teped~n tırnağa ka
dar ıilahlı ola.rak. iki hasım 
cepheye ayrılmıılardır, bir 
taraf - Almanva, ltalya ve 
Japonya tatmin edilmemiıler 
cepheı;nde ve bu itibarla da 
mütecaviz durumunda bulu 
nurken, ötekiler - lngiltere, 
Fransa ve belki Rusya tat
min edilmiıler cepheılnde ve 
bu itibarla da sulhçudurlar. 
Her ıey bu iki ct:pheyi biri
birioden ayırmaktadır . Bu 
kadar büyük müttefık ve 
ideoloji tezadları karıııanda 
bu ayrılığı devam edecek 
bır tezahür telakki etmek 
lazımdır. Da•ma reAlfst olan 
İngiliz politikası . enternas 
yonal vaziyetin g~rgin l ığinl 

izale için iki grup arasında 

telakki noktaları bulmıya 

çalıımaktadır. Fakat buna 
muvazi olarak ıüratle sı,ah 
lanmak için pek büyük gay. 
retler sarfetmektedir, bu da 
vaziyeti ne kadıu ciddi te· 
lal.:ki ettfğtoi isbat eder. 

Ondan ıonra yabancı mü 
teha1111lar getırllmete baı · 
lanmııtır. Her ne kadar 
çtnhler tayyareciltk lçln çok 
ka bHtyetlt iseler de aakeri 
tayyarecilik huıusundaki bil· 
gileri fazla delildir Muha· 

rebenln haılangıcıoda Çinli . 
lerin Şanıhayda 500 tayya· 
releri vardı; bunların 100 ta· 
nesi günü geçmit makineler· 
di. 

Buna mukabil Japonların 
bin tayyare tle 400 deniz 
tayyareleri ve biri Mançuko 
da, ötek•si Koreada iki mü 
kemmel tayyare üıleri var 
dır . 

Çin, uker almak huıusun. 
da gayet zengin kaynaklara 
mahk olmakla beraber, ec-

1 id~angücü baskanhöından: 
1 

Baokan, haysiyet divanı 

ve heup müfcttitleri ıeçımt 

fçin 27 ılkteırin 937 cumar-

tesi günü uat 19,30 da ku -

' lüp binasında fevkalade bir 

kooıre aktedllecellnden bü· 

tün üyelerimizin teırifleri 

rica olunur. ,. ...................... ~, 
: TÜRKDİLI : • • : Pazartesinden baıka her : 
• • • gün çıkar . Siyasal gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 : 
• s 3 • • ayı11 : • 

Ne de~ olsa harbe yanaoı 
lacağını sanmıyoruz Mağlup 
lar için kayıplar müthıı ve 
galıpler jçin kazanç pek kü
çük olacaktır Mılletl er bunu 
biliyorlar. Onların oeılt mu · 
hafaza insiyaklar hükumet
lerin ıiJihlı bir kavgaya gir 
melerıne 

cektir. 
Küçük 

müaaade etmlye· 

milletler bu vazı -

• • nebi müıahitler, Çinin ıima - : Günü geçmıf ıayılıı ..- 25 : 

lin 400 000, merkezi Çinin : kuruıtur. : 

yete clddıyetle bakmalıdır· 

lar. Ve menfal\tledni müda· 
faa için veya giriş ılmtı tAah
hüdlere riayet için bir harbe 
atılacak büyük bir devletin 
hulunabileceğini aklından çı · 

karmalı ve milletler cemiye· 
tinin fıli bir müdaf aaaına 

sahil kısmana 350,000 asker : ADRES: : 

den fazlasını tahıid etmeıi i BALIKES;R TÜRKDİLİ i 
mümkün olmadığını ıöyle - laı..... •••••••••••••••• ... r wzşc • u pa... _.,...._ -- ... 

güvenrnemelidirler. 

rafında yanımı haber vere 
rek tablodaki bütü lamba · 
lar yanıyordu. Bu alet, o 
kadar uzun zaman ıeulz 

kaldıktan sonra nihayet ça
lıımııtı. V armcs neıesiz, bu 
aldatıcı aletten uzaklaıtı . 

Fakat zaman azalıyordu. 

Bir karar vermek lıizımge 
liyordu. 

Hansen, imdat tıaretinl 

Vermtı mldinlz? . 
Üçtincü Kaptan: 
- Emir almamııtım, di

ye bir mazeret ileri ıürdü 
ilk dakikadan itibaren ya 

pılmaaı lcabeden feyler, yan
ıının anlaıılmaundan, an 
cak, ylrmı dokuz dakika 
ıoora yapıldı; çan bütün ılt· 

detıle çalındı Fakat •eı fır 
tınanın gürültüsü ıle gemiye 
çarpan dalgaların şakırtısın· 
dan ıüçlülde iıttillyerdu . 

Saat üçtü. 
Bu anda, ıemtnlo ortasın-

0 aaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaoaaaaao0 
~ . ~ 
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dan büyük alev sütunları mara kamara dolaıarak yol
yükıeldi. Birkaç saniyede cuları uyandırmalı; onları 
alevler. geminin btr ucun · ıeminın bat tarafına ıötür 
dan dığer ucuna ıeçilmeıl- meli ldi. 
ni imkan11z kılacak ıektlde, 
müteharrik bir ateı •e du · 
man kordonlle kapladı . 

- 8-

"Kurtulabilan kurtulıunl.,, 
y angın haberinin sebep · 

siz yere geç verilme · 
sine raimen, hiç ıGphe yok 
ki, ıemlyl defllıe de yolcu 
ve mürettebatı kurtarmak 
kolaydı 

Geceleyin, tam z~manmda 
Yerilecek emirlerle mürette
bat yangını ı6ndürmelf ve 
bu eınada kamarotlar. ka · 

Yolcular, bu suretle, ora : 
da emniyet altında kalacak-

lardı . Ateıin önüne ıeçileml 
yeceğl kanaati haaıl olunca, 

bir kaptan, yolcuların tahll · 
ıiye sandallarına binmelerine 
nezaret edecekti. 

Felaket zamanında . sahil 
ıörünüyordu. Gemi sahilden 
7 mil uzakta idi; ıu halde 
aandallar hiç bir zarar gör · 
meden oraya kadar gide · 
bilirlerdi . Hatta gemi de sa
hile oturtulmak üzere ıöt6 · 
r6leblltoecektl . 

Bu vaziyete memleketi
mizde sulhçu ve müstakil 
tnklıafım temin için ne yap · 
malıyız? 

"Her ıeyden evvel i stiıoa 

ıız bütün komıularımızla iyi 
münaıebetlerde bulunmak. 
Dürüst ıulhçuluğunıuLdan 
fÜphe uyan :l ırabi ecek bQtün 
hareket ve sözlerden sakın· 

ma k Ebedi doıtluk paktiy
le Yugoslavya ile testı edil· 
mit olan münasebetlerimizi 
takviye için devamlı gavret· 
ler ıarfetnıek. Ordumuzu 
bütün münakaşl!l ve mücade 
lelerimizin üstüne çıkarmak, 
ta ki bu ordu yalnız devlet 
emniyetinin hizmetinde ol 
sun Fakat hepsinden fazla 
mlllettmizjn birliğini yarata· 
1 

ıım . ,, 

----r::ıijı,..=---

Oursun~ey asliye huku~ 
hikjmtiğinden: 

Dursunbeyin .Tepe köyün
den Mustafa kızı Hatice ta . 

rafından a leyhine açılan bo-

ıanma davasının cari muha 

kemeıinde mahalli ikameti 
meçhul kalan: 

Akçaalanı kebir köyün 
den Ali oğlu Oıman hak · 

kında işbu davanın gıvabt:n 

icrasına ve kendisine 11:ıyap 

kararının ilan yoltle tebliği

ne ve bir diyeceği bulundu-

ğu surt:tte kanuni müddet 
zarfanda dermeyan etmeıme 

ve muhakemenin 27 12 937 
pazarteıl günü saat ona t& 

likine karar vertlmtı oldu
ğundan müddealeyh Oıma 

nın itbu gıyap kararına kar 
,ı yapacağı itirazını mua y-

yen müd~ette yapmaz ve 
yövm ve vakti mezkurda 
mahkemeye bizzat gelmez 
kanuni bir vek ıl de gönder· 
mez ise bir daha mahkeme · 
ye kabul edılmiyeceği gibi 
gıyabında davasının karara 
raptolunacağı ilanen tebliğ 

olunur. 

Fakat Morro - Caatlede 
hiç bir ıey ne mantıki ve 
ne de :normal geçmedi .. 

Fırtınanın ıürültüsü ile 
kuvvetini kaybeden" yangın 

haber verme çanı; mürette· 
battan ve yolculardan pek 

azını uyandırdı. 

Sıçrıyarak uyanmıı olan 
gemiciler, evvela bir manev 

ra yapıldığını zannettiler. 
Süratle kalktılar. Herbirl 

kendi vazlf eıi baoına gıtti. 

Gemicilerden Bılly isminde 

birl acele glyinm•ı; bu ça· 
nın bir manevra olmadığını 

anlamııtı : Çünki geminin or
taıı alevlerden bir çember 
altına al;nmııtı. Bu eınada, 
saat 3, 15 de ııüverteler 

henüz ateı • al.yordu. 
Boğucu, keıtf bir duman 
ve toz bulutu geminin kıç 

tarafaoda dalııalamyordu. 
Gemici, bir sandalın ya· 

. 

kiye hükiimetinin sarfetme 
kte olduğu gayretlerden, 
bundan evvelki makalel~ri

mizde bahsetmittlk. Bu ıe
hırdeki her devre ait bulu· 

nan abldeler muhafaza edi
lerek turıstlik faali yeti art · 
tırılmak gaye&i takip edil · 
mektedir Y apılmaaına karar 
verilen limanlar, rıhtımlar, 
parklar, tiyatrolar vesaire 
den maada, mazinin abide 
lerine de son derece ehem· 
miyet ver ilmektedir. Kale 
lerden bir kısmı yıkılma teh· 
ilkesine maruzdur. Şehirler 
kraliçesini a11rlarca koru· 
muı olan bu muazzam du
varlar mahvo\uyordu Şimdi 
bunların önüne geçilmfttlr. 
Kalelerin üzerine yapılan 
barakalar yıktırılmıf ve et
rafı temizlenmiıti. Kalelere 
çıkmak için huıuıi merdi
venler yapılmaktadır. Aya· 
ıofya hakkında ayrı b ir ma· 
kale yazacağım . Bir sene· 
denberl buraıı Bizans mü· 
zeıi olmuıtur. Türkler mo

zayikleri temizlemekle. me· 
deni ruhlu hallerini tıbat et· 
miı oluyorlar. Eıkt saraylar 
da meydana ç1kar1lmakta· 
dır Bugünkü T6rkler, Bizans 
medeniyetinin göınü\ü kal
masına razı olmamıılor . ır . 
Atatürkiin emri ile İngiliz 
ve Türk arkeoloğları bu it
de çalıımaktadır. Masrafla
rın büyük bir kıamını Tür
kiye hükumeti vermektedir. 
Eski Bizans eserleri meyda
na çıkarılırken, kıymettar 

müslüman eserleri de tamir 
ettirilmektedir. Bu ıtbi ca
milerde ibadet menedilecek
ti , lakin bunun tedrici su· 
rette yapılması daha makftl 
görülmüıtür . Mamafi bu 
gibi camilerde vaaz veril
mesi ve minarelerinden ezan 
okunması yasak edilmlttir. 

Bu tedbirler, bu günkü 
Türkiyenio medeni kanaat
lerini göıtermek için, az 
karakteristik deitldir. 

Ap. Oaakalaklı 

nındakt va~lf esine koıtu Se · 
kiz arkftdat yangına karıı 
gelmek için bir muıluia ge
çirdikleri bır boruyu henüz 

açıyorlardı. 

Fakat hayret içinde bir 
damla bile suyun akmadığı · 

01 gördüler; her yerde oldu
ğu gibi, orada da, tulumba 

lar çalıımıyordu Btlliy te
liı etmeksizin fakat ıüratle 

tulumbaları mul\yene etmek 
üzere geminin öbür tarafına 

gitti . 

Güvertede ses , sada yok
tu. Hiç bir ıemici henOz 

vazifesi baıına ıelmemiıti. 
Billy kolaylıkla buaun ıe . 

bebini anladı. Arkadaıları
nao kamaralarına koıtu ve 

hakikaten ıherkeıl uyurken 
buldu Çtinkl, klmıe yanım 
haber verme çanını duyma · 

mıfh. . 

( SONU VAR ) 
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Çin Ordulan Mukabil 
T a a r r u z a G e ç t i .. 
Yüriiyen Çin Kuvvetleri Japon. 
ları Arazi Terkine Mecbur Etti 

Londra, 25 (A A }- Roy· 
ter Ajan11, büyük mikya1ta 

tak•iye kıtaları olan Çin 
• 

orduıunun Nankln üzerine 

yür6mekte olan Japonlara 
karıı mukabil taarruza geç· 

ttllnl •e Japonları arazi ter

kine mecbur elmlt olduiunu 
bildirmektedir. 

Nanktn, 25 (Radyo) - Ja

pon tayyareleri, buıiin tek

rar buraya ıelerek bomba
lar atmıılardır . Bombardı 

man netlceıtnde 6 kiti öl

müt •e yiiz kiti yaralan· 
mııtır. 

Kanton ıebrl de, bugün 
iki defa bombardıman edtl-

mlttlr. Ölenler •• yarala

nanlar yüzlere balli olmuı · 
tur. 

Tokyo, 25 (Raclyo) - Ja
ponya hariciye nazm 8. Hı. 
rota, Roma paktı hakkında 
beyanatta bulunmut ve bu 

pakta baıka devletlerin de 

lttlrak edebileceklerini ıöy 

ledlkten ıonra Japonyanın, 

Çın hakkında en tiddetlt 

tedbirleri almafa karar •er. 
dlilnl ve karar1Dda ıebat 

etmekte oldufunu beyan ey
lemltllr. 

Şanıhay, 25 (Radyo) -
Franıız ıeflrlni hamil olan 

(Amiral Sarno) zırhlm bu 
ıün Ankeo limanına vaııl 
olmuıtur. 

Şanghay, 25 (Radyo ) -
Japonlar bu ıünde 6ç Çın 

tayyareılnl düıürmüıler ve 
Kantonu bombardıman et
mitlerdir. 

Şanıhay, 25 (Radyo ) -
Japon orduları, dün lt1al 

ettikleri (Vozo) tehrtntn ate 
yan1nda üçyüz bin kltlltk 

bir Çın orduıu ile kartılaı -

mıtlardır. İki ordu araaında 
( Tako ) gölleri civarında 
" çok kaDla Ye büyük bir mu· 
barebe beklenmektedir. 

Japonlar; Nanklnl l11al 
ettikten ıonra, Çın hOkQmet 

merkezinin taıındıiı (Ankeo) 
üzerine de harekltta bulun· 

maia karar •ermıılerdlr. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Rea· 
m1 mehafil Nanldnde bita-

raf bir mıntaka thdaı edtl
meal için Şanghaydakl Ja. 

pon honıolosuna yapılmıı 

olan tekUf hakkında bir g\i 

na beyanatta bulunmamw 
tır. 

Gazeteler, bitaraf mınta -
kanın Japon aıkeri hareki · 

tım ltkil edecek mahiyette 
olmaaı takdirinde Hariciye 

-Nezaretinin bu projeyi red-
dedeceilnt, ancak Şanghay· 

da olduiu gibi ıayrl mu· 
harrlpler için bir melce 

mevzubahı olduiu takdirde 
bu projeyi kabul edeceilnl 

yazmaktadır . 

Hariciye Nezareti namına 
ıöz ıöylemeie ıalahfyeltar 

bir zat, lngiliz memurlarının 

Hongkongda ıillh ticaretini 
menetmekle kanunen mü· 
kellef o l d u k l a r ı n ı 

yalnız böyle bir ticaretin 
Japonyaya karıı dostane bir 
hareket tetkil etmemekte 
olduiunn beyan etmtıtir. 

Canton, 25 (A A.) - Bu 
eabah iki akın yapan Japon 

tayyarelerinin bombardıma· 
oları neticesinde Canton ıe

hrlnde ve Houan ada11oda 
bir çok kltller ölmüt ve pek 

çok kiti yaralandıiı ıibi 

mühim haearat da huıule 

ıelmlıtır. 

Kantonda kızı\haç hara
retle ö1ü ve yaralıları top· 
lamakla me11uldür. 

Govloan demlryolu mın

takaeı civarında da ölenler 

•e yaralana•lar vardar. Bun 
dan maada Tungbam üze-

rine de bombalar atılmıttır. 
Bunlardan bir taneal ltalyan 

konıoloshaneıloln yanma 
dütm6ttür. 

Tokyo. 25 (Radyo)- Çin 
de zaptedden yerlerde güm· 

rük varidatı Japonya namı 
na clbayet edtlmefe batlan 

mıttır. Onun için Çin güm
rükleri mafettııltilne Akayo 
tayin edllmtıtir 

Şanghay, 25 (Radyo)-Eı
Ltt Kora vallıt general Uıa · 
11 beyanatında: 

- Eier Çınde mücadele 
uzıyacak oluna Japon mtl
lett, Çtn için yeni ve baıka 
arzular bealemeie baılaya· 

caklardır. 

Tokyo, 25 (Radyo) - Çin · 
itlerin ıon rlcatlarında n bert 
muhtelif cephelerde 50,000 
Çtnll makul ve 50,000 Çtn · 
it yaralı düımüıtür. Elde 
edilen eatrler ve hprp mal · 
zemeıt henüz ıayılamamıt· 

lır. 

Şanabay, 25 (Radyo) -
imtiyazlı mıntakaya iltica 

etmlt olan Çinliler, buıün 
pirinç depolarına hücum et-

mtılerdlr. Binlerce Çınlı aç 
tır. Franıız mıntakaaında da 

açlık bat ıöıtermlı, gıda 

maddeleri çok azalmııtır. 

Şanghay, 25 (A A.)-Çın 
itler Japonların Tahu gölii· 

nün cenubundakl ileri hare· 
ketlertnt durdurmak makıa· 

dile Vuıhinge ıüratle tak
vlye kıtaatı iöndermekte-

dirler. Bu ıehrln ıivil aha· 
ltıl kaçmaktadır. Mühim bir 

muharebe vukuu beklenil. 
mektedlr. Maamaftk Japon 

ların aai cenahı ilerlemekte 
olmakla beraber Voılh·Kı 

agnyiode Çın battı bozul· 
muttur. 

Japon orduıu namı-

na ıöz ıoylemeie aa · 
lahiyettar olan bir zat 
Vuılhin dütmüı olduiuna 

dair olan haberin mevsim · 
siz oiduğunu beyan ve Ja
pon kuvvetlerinin dün öa · 
leden ıonra bu ıehre sekiz 
kilometre meıafede kiln 
bir noktaya varmıı oldukla · 
rını ili •e etmiıtlr. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

tORKDILI 

Brüksel 
Konferansı 
Dağıldı 

Hitler 
Ha lif aks 
Mülakatı 

(Baıtarafı birinci sayfada) (Bat tarafı birinci ıayfada) 
olan vazifelerimizi ifa ede- batta bulunan mebuılar in -
medtk. Fakat ceıaretlmiz glliz kebineıtnln bugün tet 
kırılmıt değildir.,, Demlıtlr. kik edeceği Alman teklifi· 

Brüksel, 25 (Radyo) - nin en eıaılı noktaıını Al
g Lar konferan11; buıün ıa- manyanın eıki müıtemleke 
at 15 de ıoa defa olarak lerint iıtirdat etmek hakkın· 
8. Spakın rlyaıetlnde top . ın tanınmaaına dair olan 
lanmııtır. Bu toplantıda, talep tetkil ettlilnt bildir
evvelce verllmiı olan karar mektedlrler. Avrupada ıul· 
tekrar gözden ıeçlrflmlt ve hun idameıl için, Almanya 
batka de•letlerln dahili tı· tarafıodan konulan ıart bu. 

lerlne zorla mildabale eden- dur. 
lerln, sulha hizmet etmedik- Berlln, 25 (Radyo) - Al · 
lerl hakkındaki aoktafnazarı manyamn Londra ıefirl Von 

Rtbentrop, bugün buraya 
muvafık görmüıtür. 

gelmlt ve Hariciye Nazı 
Çin delegesi Volllngtoo Von Nöyratla konuımuttur. 

Koo, ıöz alarak beyanatta Sefirin, B. Hıtlerle de ko-
bulunmuı ve konferanıın, nutacaft söyleniyor. 
bir karar vermekılzln dafıl- Matbuat, Lord Haltfak· 
dığından dolayı tee116rünü 

ıın Beri in ıeyahatlnden 
beyan eylemtıur. 

uzun uzadtye babseylemek 
Amerika baıdeleıeat B. te, m6ıaid bir cereyana 

Norman Daviı ile Fran . mant olmak tehlikeıtnden 
sa baıdelegeıt Franıuva De- ıakınmaktadır. 
teıan da ıöz ıöylemltler ve Londra, 25 [(Radyo) 
konferanıın, bir neticeye lnıiltz kablneal, buaün 8 . 
varmamaamdan dolayı mü- Nevil Çembe-rliyoıo riyaıe 
tee11tf bulunduklarını ıöyle· tinde toplanmııtsr. 
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ıJHel-.......... _. 
IKokVeSömi Kok Tijrk 
i Antr aıs iti G e~ IC:I i .. 
• 1 Her Cins Soba Ve Ocakltkta Ve Maı -
• fJzda kullanılır. Kok Ve Sömi Kok Türk 1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızd~ Eh
• ven Fiatla Satılmatadır. 
• AHMET VE 1BRAHIM CUMALI • • Çlvicllu Ve Demlrcile. Çar§ısı 

1 Demir-Hırdavat-Yapı Malları 
Çlf içi Aletleri Alım Salım Evi ı . ....................... . 

ıı~;;;;~--
ın' Lüzumsuz seyahat ve lüzuli yol mas
D!I rafı etmeden her türlü:siparişinizi en mü
iJ s~i~ şeraitle İstanbuldan temin edebilir-

11 
sınız. 

1 

Sipariş bedeli marın vürudundan sonra ödenir. 
cloOlYET SUHULET - MENFAAT 

imi ~1 Tafsildt için: .. Posta kutusu 422 lstanbul,. adre
L'ne yazınız. 

Si!emaii!S~--e5ü~iS§ii!§~ 

ml~::~:;anı dafıldıktan ıoo- fa~::.ı:~ ::::d:
0

~:rl~aı;~- ·~·········••ı 
ra B. Norm an . Da vlı, Belçl- yahatt ve 8. Hitlerle yaptı· -~ i 
ka kralı tarafından kabul lıi;mülakat hakk1Dda izahat ==- ...._ _.., • :-

::=~~;:ı~.:~.~-~:~yob!gün ~~r~,:-t;-;~-le-t-ee_H_Ü_rl-er-ln-i _b_il_ -i AS R 1 M U C EL L 1 T : 
toplanmıı ve fakat btr ka- Konferanı, yarın ıon top. ~4 1 
rar •erememlıtır. lantıaını yapacaktır. 

1 
j . EYUP ÜLKÜ ~ 

Bu toplantıda bariz bir • Alakadarlar, ıon toplan- ~ , f; 

ataka11ztık ıören Çin mu- tıdan da htç bir ıey bekle- i H_er. nevi_de_f.ter .. ' k~tap., bloknotlar ~ 
rahhaıı, çok acı beyanatta memekte," konferanıın, kati • d b k- '-
bulunmut ve konferanaın ıurette tflaı ettiğini ıöyle- .f 1 ' meşın ustu amılen bez ve ~ 
mütecavize ceıaret verdiğin mektedtrler. 2 her tarafı bez yumuşak cilt işleri ~ 

-----------~-ı -~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. p 
SUSlğlrhk Beledi.ye ~~ ı.t .. ,on cadd•••nd• Kaptan oıeıı Kar1111nda . • 

Riya setinden: mıiifüiiil]Oıi~iiiiii~iii~füiiiiimii1Diiiiiiiiill 
Kaaabamızda yeni lnta edilecek 579 lira 62 kuruı be· 

deh keılfll beton umumi hela 1 ·Klnunevvel 937 Salı 
gQnQ ıaat 14 te Belediye datreılnde toplanacak encümen 
huzurunda thaleıı icra edilmek üzere 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuı olduiundan taliplerin yüzde 7 ,5 
pey akçalarlyle müracaat etmelerinin ve daha fazla ma
lümat almak veya tarlnameyl tetkik etmek iıtlyenlerin 

kalemden bir ıureUnl alabilecekleri ilan olunur. 
4 - 1 - 530 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enc'iJmeninden: 

1 - Balıkeıirde müceddeten yapılacak doğum ve ço · 
cuk bakım evi ve ebe mektebi binaıının nafta vekaletin
den muaa ttak projeli gereğince ve 818 J 4 Ura 66 kuruı 
ketif bedeli üzerinden inıaeı kapata zarf usulile ekıtltmeye 
konulduğu halde lıtekll çıkmadığından 16 12·937 tarihine 
raatlıyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla verilmesine karar verilmtıtir. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardm 
A - Husuıi ıartname 
B - Meıaha cetveli 
C - Vahidi fiyet cetveli 
D - Keııf cetveli ve projeler 
E - Ekıiltme ıartoameal 
F - Mukavele örneği 

İıtlyenler bu evrakı Balıkesir Vilayet Daimi Encümen 
· kaleminde veya Balıkeılr nafıa müdürlüiünde görebilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale yeni hükümet 
dairesinde teıekkül edecek Daimi encümen tarafından ya
pılacağından encümenin toplantı günü olan her pazartesi 
ve perıembe günleri saat 15 de Vif ayet Daimi encümeni· 
ne müracaat ederler. 

4 - lıteklilerln 1937 yıh içinde nafJa vekaletinden alı· 
nmıt müteahhitlik veıikaaını ve bu ite gtrmeğe salahiyet 
veren reımi veıatka ibraz etmesi tarttır. 

4 - 1 - 538 

KATRAN HAKKI EKREM 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

l - Balıkesir - Kepıüt Dununbey yolunun 26 ıncı ki' 
lometreılnde tamirleri açık eksiltmede bulunan Simav •• 
Kille köprüleri için müddeti uzatıldığı halde istekli çıkın•
dıfından 16· 12·937 tarihine raalıyan perıembe günü ıaat 
15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla vertlmeılne karar 
vertlmiıtlr . 

2 - Bu itin keıtf bedeli 9183 lira 75 kuruıtur. 
3 - Bu tıe alt euak ıunlardır: 
A Ekılltme ıartnamul 

B - Fenni ıartname 
D - Mukavele örnefl 
E Keıif cetveli ve teferruatı 
D - Nafia itleri ıeraitl umumfyesl 
lıtlyenler bu evrakı Vilayet Daimi Enc6men kalemin 

de veya nafıa müdürlüğ6nde göreb\lirler. 
1 4 - Eksiltmeye girebilmek için natia velcaletinden 193 

yılı için ahnmıı müteahhitlik veaika11 ve bu tıe ehllyetıot 
lsbat edecek veılka veya nafta müdürlüiünden alacalı .,,r 
ıikayı ibraz etmek ıarttır. 

5 - Pazarlıkla ihale vilayet daimi encümeni tarafıo· 
dan yapılacağından isteklilerin bir ay zarfında encümeolO 
her toplantı günü olan pazarteal ve perıembe günleri •••t 
J 5 de yeni hükümet dairesinde teıekkül edecek encilllle' 
ne müracaatları ilan olunur. 

4 1 - 539 ____________________________________________ .......,.,,,,,_ 

Emniyet Müdürlüğünden: 
k•' 21·11 ·937 Günü Martlı mahelleıinde hapishane ıo lı 

iında küçük bir çanta içinde bir miktar para buluoar• 
dalrem ıze teılim edilmiıtir . Sahibinin müdürlyetilPl:ıe 
müracaatı ilin olunur 

İyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 
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