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s~r~~gı~s·gün' lf~L~üs~~~~~~ 
daha l\'loskova• .11 AKDİNİ TEKLİF EDECEK. ı 

i
l Londra, 4 -- Romadan bildirildiğine gö-

d a kalacak re, Mussolini beynelmilel bir konferansın 
akdi için tedkikler yapmaktadır. Bu kon-

~b Ankara, 4 [Radyo) Bu gün Avrupadan gelen bazı 
~ erler Hariciye Vekilimizin bu akşam Moskovadan 

teket edeceğini bildirmektedir. ı 

feransa İngiltere, Fransa, Almanya, Sov
yet Rusya, Türkiye, İtalya ve Amerika da-

~ ~nadolu ajansı, Türk - Sovyet miizakerelerinin en 
Ostane bir hava içinde cereyan ett iğini bildiriyor. 
~ Paris, 4 [Radyol - Havas ajansı nın Moskovadan 
ti btr verdiğine göre, Türkiye Hariciye Vekili hükume
llden talimat beklemektedir. 
~ Saraçoğlunun 5 gün kadar daha Moskovada ka
tağı tahmin ediliyor. 

vet edileceklerdir. 
Konferansta bütün dünya vaziyeti gö

rüşülecek ve muallaktaki ıneselelerin hal
li çareleri aranaca~tır. 

------······------
~ ~oskova, 4 [A.A.) Hariciye Vekili Şükrü. Sa-
~Çoglu dün öğle yemeğini davetli bulunduğu Iranın ICftcCl\lfl)©.t<e~DftfDeırft Öır11~ft0ft~ ... Fır~lfll 
b. .. kova büyük elçi liğinde yemiştir~~ İ so;ıg: büwıYık elçRDeırfin® 'l\f@ırdl. 

~llsya Hindistan hududunda ~ Paris, 4 [Radyo)-- İtalya Hariciye Na-

h 
'. ' f: zırı Kont Ciano bu gün İngiliz - Fransız 

~ ta şıdat yapmıya başlamış ' ~ büyük elçilerini kabul ederek kendilerine 

~evyork Taymis,, tahşid edilen kuvvet ~ Hitlerin sulh tekliflerini vermiştir. 
llıiktarını 300.000 olarak tahmin ediyor. ~*™~=·.:.·:·.:.~·!US H'* .. ~;?"~·=·~.-;...:~r.=·=·~:~· --• 

r ll.londra, 4 fRoyter) - '· Ne\\"york Times» gazete- TU-R K J. NGJ. Lız A C.."K E 
tj 

111 istihbaratına göre, Sovyetler Japonya ile akdettikle- - 1 ~ • 

tj ~Ütareked~n sonra , Sin Kiang eyaletine yeni aske- Rİ MÜZAKERELER j 
;\rvetler göndermişlerdir. 

~it' ın Kiang eyaleti, Sovyetlerin Hindistan hududunda- ---
l{)ö B~rada tahaşşüd eden Rus kuvvetlerinin miktarı Orgeneral Kazım Orbay dün İngiliz Genel 

bın tahmin edilmektedir. ı Kurmay Reisini ziyaret etti. Milli Müdafaa 

~olotof Ber- RA YŞT AG Nazırı heyetimiz ~erefine ziyafet verdi. 

I• 1 1 Lorıdra, 4 [A.A.) - Dun ler bütün gün devam etmit· 
ine geliyor. TOPLANIYOR öğleyin Londraya muvasalat tir . 
~- . - etmiş olan Orgeneral Ka- Öğleden !lonra Orgeneral 

b. N rıs, 4 1 Radyo j - Hı'tler bı'r nutuk zım Orbayın riyasetindeki Orbay Harbiye Nazaretine 
\· . B. Ajansının bildir askeri heyetimiz şerefine giderek Genel Kurmay R.-
--~lle göre, Sovyet icra Ko- SÖyliyecek. dün akşam Londranın bü isini ziyaret etmiştir. 
~lkrleri Reisi ve Hariciye yük otellerinden birinde 
~Qd l<omiseri Molotof ya Berlin, 4 !Radyo) Rayş- İngiliz hükumeti tarafından 

• Berline gelecektir. 
t~.ğ .. c~m~ veya cu~artesi ı bir dine ve bir suare ve Jap -- gunu ıçtıma edccektır. rilmiştir. 

~... onya Antikomin- Hitl.~r .Raystağda bir nu 1 Ziyafete İngiliz Milli Mü 

~!O pakttan çekı'ldı'. tuk soy.hye~e~ hasıl olan 1 dafaa Kordinasyonu Nazırı 
t son vazıyetı ızab edecek, riyaset etmiştir. 

'-i-~kyo, 4 [A.A.] - Alman Çemberlayn ve Daladyeye ı Londradaki askeri heye
~-~ bildiriyor: Hariciye de cevap verecektir. --· timiz dün Büyük Britanya 
~fi"» • Nomura, Japon hü paktının tatbikatından vaz hükumeti ile müzakerelerine 

ttınin Antikomintern geçtiğini bildirmiştir. batlamış ve bu müzakere-

Litvanya H. Nazırı 
Moskovadan aynld1. 

Paris, 4 !Radyo) - Lit
vanya Hariciye Nazırı hüku 
metile konuşmak üzere hu
susi bir tayare ile memle
ketine dönmüştür. Nazır 
Moskovaya tekrar gidecek
tir. 
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-S~-l"""h-te_,_şe-bb-ü-~ü-, l.--.:JOLrl'.,__..$EHiR- HA .......... w --ı-E_R_L-ERi ~] 
etr3:fındaki ~~h- ı •ı--------C" ~ıı 

mm ve mu- j Mebuslarımızın Sanat ve usta okullarına paraS 
talealar · tedkikleri. yatılı olarak kabul edilenler 

Paris, 4 [A.A.] Havas - bÖ1" 
ajansından: Mebuslarımızdan Hayret- Vilayetimizden bu yıl Edirne ve Aydın u. 

Paris gazeteleri bu günkü tin Karan ve Fahrettin Ti- k il ·ı j b 1 . t tJS' .. 
baş yazılarında diplomasinin ritoğlu ile Parti Reisi Per- ge sanat o u arı e stan u ınşaa 
hemen bütün meselelerine tev Etcioğlu tedkiklerde bu- okuluna kabul edilenleri yazıyor~Z· fef 
temas etmektedir. Bütün lunmak üzere dün Susığırh Maarif Vekaleti, inşaat ı gen, Bürhan Benlioglu, d,IJ. 
gazeteler Kont Cianonun ğa gitmişlerdir, oradan Ban- usta mekteplerile sanat mek hat Uysal, Saim Bra'' v. 
B ı . .. l · h kk d dırma ve Gönen havalisine · CeP.,.. er m gorüşme erı a ın a teplerine parasız yatılı ola- Ali Büyüketi, Bakı -~ 
R d ·ı ı de geçe~eklerdir. tot• 

oma an sarı ı ma fımat rak alınacak talebe için şeb- ~an, ~üfit Hayre ııt•1' 
gelmesini beklemektedir. - rimizde 21 ağustosta bir lsmail Öz, Hasan .. A ; 

Ekselsior gazetesinde Ma- C. H. P. Anafartalar müsabaka imtihanı açmıştı. Ali Söztürk, Hasan oıekap· 
reşal Pays diyor ki: Bu imtihana g'irerek muvaf- Hasip Çantalı, Şevkı lr 

Mütemmim malümat ge- OCag" inin kongresi. f~k olanların isimlerile ve rülü, Ali Osman Aydı~lf 
linciye kadar İtalyan ta- rildikleri mektepleri yazı zet Aslıhan, Aydın 
vassutu şüpheli olarak kal- C. H. Partisi Anafartalar · sanat okuluna yoruz: · 511 
maktadır. Diğer bitaraf dev- ocağı yıllık kongresini dün Tahsin Ercan, Ka Hayri Erfiliz, Oğuz 1'' 
Jetlere gelince bunlar pek kaza Parti Reisi Vasıf lspar lam, Numan Öz, KenaÔoe', 
mubtemd olarak hatb ha- talının başkanlığında yap- dir Engizar, Nurettin Yılgör, merlioğlu, Bürhan · L..i 
reketlerini Fransanın ve mıştır. Kemal Okbelen, Mehmet Halil Sürek, Hasan f'~t 
İngilterenin hattı hareketi Ocak idare heyetinin fa- Erten, İbrahim Sarılar, Nev Güce, Dündar Uçak, .A~~ 
ne uyduracaklardır. Fransa aliyet raporu okunmuş, mub zad Saydel, Ali Kabakçıoğ Çarkacı, Veli Rıza ~ df 
ve Jngilterenin metanet ve telif dilekler üzerinde gö lu, Kemal Timur, Hüseyin Vahbi Sarılan, Edirne 11"' 

selabeti Alman - Sovyet ;üşmelerden sonra yapılan Cangül, Hüsnü İnalhan, Mus- sanat okuluna. . f4tİ 
kııkacı arasına girmiş bu seçimde nahiye kongresi de- tafa Bakışoğlu, Abdullah j • Hamit Sergin, Hasbı JI."' 
lunan küçük devletler için legetiğine Avukat Vedad Ça· Özveren, AJi Odabaşı, İsmaiı l lstanbul inşaat usta . 
mabfdan ve esaretten kur- taloğlu, Zühtü- Keskin; ocak Dünenoğlu, Muzaffer Emen- )una kabul edilmişlerdır· 
tulmak için ister istemez idare heyetine de Hayati 

yegane salab çaresi teşkil 1 ~olon, Mustaf~ K~skin, Ha- 1 Memurlar nasıl izin 
etmektedir. hl Çakmak, Kamıl Karabu 

Franıız gazeteleri, İtalya lut, H~se~in A?aoğlu inti- alacaklar. 
nın tavassutta bulunacagw 1 hap edılmışlerdır. 
kabul edilse dahi Almanya- Bu gün Yıldırım ocağı 
nm teklifinin ne olabilece- kongresini yapacaktır. 
jiai de soruşturmaktadır. 

Leon Blum, Papu)aire ga
zetesinde diyor ki: 

Nasıl olursa olsun, ne şe
kilde ve ne gibi garanti al
tında t~celli ederse etsin 
Hitlerin tektifinin esas şar
tını Poionyadaki emrivaki 
in, yeni Polonya milletinin 
imhasının kabul edilmesi teş- 1 

1 
kil edecektir. Halbuki biz ' 
şu ciheti kati surette biliro- 1 
ruz ki, böyle bir sulh, ha-

1 
kiki bir sulh değildir. 

Fransız gazetelerinin te
barüz ettirdikleri gibi Çör
çil de son nutkunda aynı 
vaıiyeti kaydeylemiştir. 

Saint Brice, Journal ga
zetesinde Çö~çilin nutku ile 
alakadar olarak şöyle yaz 
maktadır: 
Düşman bir tektir ve o 

da Almanyadır. Diğerleri 
bizim daha şimdiden en kuv 
vetli tarafı teşkil ettiğimizi 
ve sulhun bizim istediğimiz 

(Sonu dördüncü syafada) 

-
Ayvalıkta Gençlik Ku-, 
lübü teşekkül etti. 
Ayvalık, [Hususi] · Ka

zamızda Gençlik Kulfıbü 

resmen kuruldu. Bölge as
başkanı Abdi Ağabeyoğlu

nun hazır bulunduğu bir top
lantıda gençlere beden ter-
biyesi kanununun faide ve 
ehemmiyeti anlatıldı. 334, 
335 ve 336 doğumlu genç
lerin mecburi spor yapm'a
ları kendilerine bildirildi. 
O yaştaki gençler her gün 
kulube gelerek seve seve 

1 
kaydediliyorlar. Şimdiye ka
dar 380 genç kulfıbe ya
zılmıştır. 

Gençlik Kulubünün reis
liğine eski sporculardan •e 
Halkevi batkanı B. Muharrem 
getirilmiştir. Bu hafta proğ
ram mucibince faaliyete 
başlanacaktır. 

Maliye Vekaleti, hasta 
memurlara resmi doktor ra · 
porları üzerine verilecek me
zuniyetlerin hangi tarihten 
itibaren hesap edileceğini tes 
bit etmiştir. Mezuniyet emrini 
beklemeğe mütehammil oJ
mıy~n memurların mezuni
yetleri infikaklerinden itiba
ren başlıyacakhr. 

Tedavi, istirahat ve teb 
dil havaya ihtiyaç hallerin 
de memurlarm izinleri me
zuniyet emrinin kendilerine 
tebliğinde başlıyacaktır. 
İzin almadan vazifeden 
ayrılarak bilibere rapor 1 

gönderilmesinin katiyen önü·ı 
ne geçilecektir. 

Birbirlerini yarala-
1 

mışlar. 
Kayabey mahallesinden 

posta müteahhidi Basri, kun-
duracı Sami ve Gündoğan 
mahallesinden terzi Necati 
admdaki şahıslar eskiden 
beri aralarındaki da rgmlıga 
evvelki akşam birbirle
rine bıçak çekmek suretile 
nihayet vermişlerdir. 

Necati Basriye bıçak çek-

Susığırlıkta 
Belediye intihabı 

yenilendi. ."' 
Şurayı Devletçe fefb~ 

karar verilen Susığırhk def' 
lediye intihabı bu 
yenilenmiştir. • 

P .... -artinin gösterdiğı •f' 
~eti zedlere ittifakla rey 9' 

miş ve umumi tasnif s0d.f' 
da Daniş 1 ürkeri bele 

1 

riyaseline getirilmiştir. 6' 
Encümen azahklarına ,.

Hamid Kepeklerli, l(eO ,e" 
Sağdıç ve Rıfkı Önder 
çilmişlerdir. difı 

İntihabın neticesi t•! ·r· 
için vilayete arz ediJ111ift

1 

- ~ -
Rezalet çıkar111J.f· 

. de' 
Sakarya maha1Jes•11 ; 

Demirci Şerafettin serhof b' 
duğu halde mahalle~e r' 
ğırap çağırmak suretıleal ., .. 
zalet çıkardığından yak ' 
mıştar. ~ 

miş ve Basri de kund"'' O' 
Samiyi sağ elinden hafif 

1 

rette yaralamıştır. ff 
Üç kavgacı tutuJ111Uf 

adliyeye verilmişlerdir. 



arbruk zapte
dilmek Üzere 

:;-, 4 [.ladyo) - Fran- için yaptığı hücumlaran 
cluları, şimdiye kadar akim kaldığır:ıı görünce bu 

L_. topraklanndan kırk arazinin itgalini tuip icin 
..._tarbk bir saba işgal şiddetli top ateşi açmakta

ve bundan sonra dır. Fransızlar ise girdikle-
ların hücuma kalk rt yeni yerlerde daha esaslı 
iaıkinını yarı yanya yerleşmekle beraber yeni 

il_ ..,.lardır. Bilhassa Ren Alman mevzilerini tehdid 
:"'Oael bath civannda etmekte ve mütekisif hare 

ordularınm zaptet- ketleri yapmaktrdır. Fransa 
bakim tepelerin kıtalannın Sarbruk istika-

~ ·Yeti büytiktür. metindeki tedrici ilerleyişi, 
~•dar mebafilde söy- timdi logiliz gazetelerini 

p ile göre, Sarbrukun tekrar lngilterenin noktai 
r--.ızlar tarafından nazarı qiklrdır ve cihana 
'-kındır. Şehir dairen ilin edilmiştir. Harbin doğ

F ransız ordularının rudan doğruya sebebi Al 
ı altında bulunmak- man ordusunun PolonyaJI 

\ işgalidir. Ve bülün gazete· 
"• llluharebelerinde de ı ler Almanyanın uzun süre
·F ranaız tayareleri bü- cek bir seferberlik mecbu-

"'"••ffakiyetler elde riyetlerine bile tahammül 
dir. ltalyan gazete- edemiyeceğini yazmaktadır

,._ de İtiraf ettikleri lar. 
L .. ~~ffakiyetler neticesin- Paria, 4 (Radyo) - Ha- 1 
~ ve Fransız zayi vas ajansı bildiriyor: 
""illan zayiatına nis- Sıkıtmıt vaziyette bulunan 
~le azdır. Zigfrid battı mildafileri iki 

' 4 [Radyo) Fran- bölgede fiddetli taarruzlar· 
~illi kararrihı garp da bu.unmuşlardır Bu taar
~lldeki harekata dair ruzlar Sarbrukun batısında 

ii ne~retmiştir: ve Sarın doğusunda yapıl · 
"bah •egece her iki mışbr. Fransız kıtalannın 

biiyük ketif kolu muntazam ileri hareketi dilt· 
~ olmuttur. ı manı, taarruza mecbur et· 

•, 4 [ A. A. ] - miştir. Fakat düşman, ağır 
.Aaaociation, lngiliz zayiatla püskiirtülmüştür. 
lerinin Berlin ve Po- F raosız kıskacını bozmak 
tlıerinde yaptıkları emeliyle yapılan hlicumlar 

'I da beyannameler at tamamiyle akim kalmıttır. 
~lannı bildirmekte-

1 
Berlin, 4 [A.A.] - Bilyük 

~ j Alman umumi kararglhı 
.• 4 (Radyo) - Garp 1 diğer bir takım Alman kı-

e: 1 taatının 2 ilktetrinde Var 
ı. .. _•Jdan beri devam 
~te tunu kaydet-
ltııaıdır ki, F ranıız 
b, Alman toprakla-

"' Yerine röre 1 - 6 
elik bir sabada de-

~. Cereyan etmiştir. 
~rı neticeli olarak 

1111li baraklt ağır
•e •ilkine inkillp 

~•icat buna muka
faaliyet aliratle .... 
kumandanh;ı, 

~••etlerinin ifral 
Ji reri almak 

şovanın mlistahkem mevki
ine girmiş olduklannı bil
dirmektedir. 

Varıova ve Modlinde ya 
kalanan esirlerin ve zapte• 
dilen malzemenin cedvelleri 
henilz yapılmıt deiildir. 

Garp cephesinde sadece 
tayare ve topçuların hafif 
faaliyeti rörillmüştür. 

Berlin, 4 IRadyo) - Düş
aıan Sarbrukun cenubunda 
ve Sann doğu balgesindeki 
bticumlan pO.kilrtlUm&fttir. 
DlfmaDJD topçulan da Sar
ın dop bilgesinde kuvvet 
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Romanya hükQmetibir 
beyanname neşretti 
Bükreş, 4 [A.A.] Rador 

ajansı bildiriyor: 
Hükiimet millete hitaben 

bir beyanname neşretmiş
tir. Bu beyannamede ez
cümle şöyle denilmektedir: 
Eğ r bili mevcudsa kini 

ve hifakı körükliyen hare
ketin affedilmez bir cinayet 
teşkil ettiğini anlamıyan se
filleri merhametsizce ezmek 
vazifemizdir. Fakat diğer 
taraftan hükumet yanlış yo 
la sevk edilmit zihinleri 
doiru yola çevirmeği de 
tekarrür ettirmiş bulunmak 
tadır. Manevi esastan ve 
açıkca bildirilebilecek he
deflerden mahrum aldatıcı 
bir miıtike kendilerini kap-
tırmış olanlara vatan namı 
na hararetle bitap ediyoruz. 
Bunların kendilerine dotru 
yola dönecek va tan aşkı ve 
vatana bağlıİık hisleri mev· 
cudsa bunların Gzerine ka
panmış olan kapılar açıla

caktır. 
Biltün dünyayı tehdid eden 

yangandan ancak sağlam bir 
tek blok tqkil eden millet
ler kurtulabilecektir. Btitiin 
Romenlerin birleşmesi için 
hitapta bulunan btikômet 
bayle bir bloku tam surette 
Yllcude getirmek için biç bir 

tedbiri almamazlık etmiye
cektir. 

Hiç bir harpçi hedefimiz 
yoktur. Biz sulh istiyoruz. 
Fakat diğer milletler karıı
sında dun vaziyete düşmeğe 
de tahammül edemeyiz. 

Halkı, asker toplanmasa 
ve tekilif alınması fibi riiç
lükleri cesaretle karşılama
ğa davet ederiz. 

Bu güçliikleri azaltmak 
için lüzumlu tedbirler alına
caktır. Yapıcılık proğramı 
na imkin nisbetinde devam 
edilecektir. Çünkü her şey
den evvel milli müdafaanın 
emrettiği şeyleri karşılamak 
icap etmektedir. Memleke
timizin yoluna çıkan büyük 
gDçlllkleri iktiham edeceğin
den eminiz. Memleketi bir 
harp felaketinden kurtara
cağımızdan ve tuttuğumuz 
tam bitaraflıiı idameye mu· 
vaffak olacağımızdan flipbe 
etmiyoruz. 

Bu hedefi takip ederken 
biç kimse vazifeden, devlet 
otoritesine hürmetten ve va
tanın müdafaasın icap ettir 
diği fedakirlıklardan en uf.ak 
bir inhiraf ta bulunamaz. 
Hepimiz sevgili kralımızın 
etrafında sıkı surette bir
leşmiş bulunuyoruz. 

----------------------------------------------lerimiz üzerine atet açmıt· Garpte, mevzii topçu ve 
lardır. keşif kollan faaliyeti olmut 

Paris, 4 (A.A.J 4 Teş- tur. Bir lngiliz ketif taya· 
rinevvel sabahı Fransız teb resi Paderbornun şarkında 
liği: düşürillmiiştür. 

Gece ni•beten sakin geç- Londra, 4 ( A.A. l - Y ork· 
nıİftir. Cephenin muhtelif ıhire Postun askeri mu· 
noktalannda baskınlar ya- barriri, garp cephesinde 
pılmış, tuzaklar kurulmut- General Gamelinin tatbik 
tar. ettiii tibiye sayesinde na 

Paris, 4 [A.A.) 4 Teş · sıl Alman ~kumandanlı;.· 
rinievvel akşam tebliği: nın pllnları suya dliftltlni 

Dilşmanının Sarlu Sar· izah ediyor ve diyor ki: 
relouisnin cenubunda veSar- Fransız baıkumandan~ğı 
rın doğu bölgesindeki mev- Almanları mOdafaa vaziye· 
zil hücumları püsknrtnlmftş- tine firmeğe mecbur etmiş 
ttir. Sarrın doğu bölresin- tir. Gamelin Almanların Ltlk
de dilşman topçusu hattımı- semburg iJe Sarre nehri ara
zın rerisindeki Alman mev- sandaki mıntakadan istifade 
kileri üzerine atet açmıttır. edecekleri derpiş cyliyerek b. 

Şllrk cepheaindeki hare- mllaellesin kaidesini hemen 
kittan babsP.den bir Alman İfl'al etmek sdretiyle Al. 
tebliğinde, garp ceplaesin- man plinlarını bozmuttur. 
deki vaziyet için de töyle Geçen cumartesi ve pazar 
denilmektedir: (Liitfen sayfayı çeviriııaiz) 
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Sulh teşebbüsü etrafındaki 
tahmin ve mütalealar. 

JIUll•-IRHllHl ... IW_IU_ll 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
{Baştarafı ikinci sayfada] 

sulh olacağını gördükleri 
zaman bizi takip edecekler
dir Çörçil de bir rekor teş
kil edecek derecede açık 
kelimelerle işte bunu bildir
mişti. 

Övr gazetesi, Alman • 
Sovyet münasebetlerini in
celeştirerek şöyle demekte
dir: 

Biz de Cörçil gibi düşü
nüyoruz. V c Moskova zi
mamdarlarmın her şeyden 

evve' eski emperyalizme sa
dık olduğunu sanıyoruz. Di
ğer taraftan Rus nasyona
lizminin Alman nasyonaliz
mine engel olacağmı da in
kar etmiyoruz. 

Hürüksel, 4 !Radyo] 
Son dakikada alın<&n haber
lere göre, Almanya ve Rus
ya tarafından İngiltere ve 
F ransaya yapıhıcak sulh tek 
lifi bu hafta içinde bildiri
lecektir. 

Almanya hükumeti, sulh 
teklifini ültimatom şeklinde 
yapmağa karar vermişge de 
bilahere bu karardan vaz 
geçmiştir. 

Londra, 4 f A.A.] Dey 
Ji Meyi gazetesi sulh ta· 
arruzuna intizaren söyle 

·-··--~~---------ı 

günkü hareketlerle Fransız 
ordularınııı sol cenahı mü
him surette takviye edilmiş 
ve aynı zamanda Zigfrid 
hattının önleri de Fransız 
topçu ateşine maruz bırak 

tırılmış bulunuyor. Almanlar 1 
bu mıntakadan artık biraz 
güç taarruza geçebilirler.,, 

Paris, 4 [A.A.J - «Ha· 
vas» Alman kıtaa tının gece 
yaptıkJarı tecrübe hücumla
rından da anlaşılmış oldu 
ğu veçhile, bu gün Zigfrid 
h~tı müdafileri taarruz
larda bulunmuşlardır. 

!!E 
yazmaktadır: 1 

Hitlerin sulhu tehdidkara-
ne değil, fakat rica eder va- 1 - d' - v·ı· t tb r·· kd.I' tb d a}tıP ziyette istemektedir. Adeta sa ı aye ma aası, ur ı ı ma aası a ı 

bir ricacı vaziyetindedir. 1 gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. . ot 
Kendisine İngiltere ve Fran- 1 . 14 Seneden b~ri munt~zaman çı~an ve karıl~~hJ 
sanın sulh şartlarını dikte 15 hızmet eden « TURKDILI » gazetesı bu suretle 
edelim: ~ geniş bir şekilde çahşmağa başlıyor: 

1 Hitlerizmin ortadan ~ 
kalkması. E 

2 Polonya istiklalinin 11 
iadesi. 1& 

TÜRKDİLİ MATBAASI __________________ ......., __ , ____ ....... ...uı:;:SL---

1 == , 
. 3 . Çekistan istiklalinin : Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~:. 
ıa~esı. 1 vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 

lngiltere ve Fransa bu üç ı nulmuştur. 
noktada mutlak surette tat ; 

~ini ~üttefiklerin. ~lmany.a ;;;;; Tu·· RKDI.Lı· MATBAASI 
nin lazım şartıdır. .._., -"""3· =• 
ıle muıakereye gırışmelerı- 11 ,,,,,,,. 

Paris 4 [Radyo] Havas d' .. · fe· 
ajansı Romadan bildiriyor: =.: Her yerden sipariş kabul eder ve istenil ıg• 

Romada hakim olan inti- le kilde hazırlar. 
ha şudur ki, Hitler bu gün = DİKKAT: 
Alman kuvvetlerinin elinde 1 == 
bulunan Polonyada kuraca- ; 
ğı idare şeklirii tayin etme ae 
den ve garp demokrasileri 
nezdinde sulh taarruzunu g 

.. rlil 
Matbaa işJerile alakadar her tU 

muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: ., 
T ürkdili matbaası - Balık es• 

yapmadan .~vvel müttefiki ~ımauııın11111uıııım111ıııııımımıan•uıınnıııı1111Hnınınınmııı 
ltaJyanın mutaleasını almak 
istemiş, Kont Cianoyu bu .4fllllllBUllUUIUHIUllHllllBm111lnm1UHllllllWllllllDHlllllllUIHllllllllll 
maksadla Berline davet et la • • 
miştir. 

TORKDILI 
Günlük si asi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
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Neşriyat müdürü 
FUAT BİL'AL 
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K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü wt' 

=== . ı iE tasıye evazımını ucuz 
·~ 

olarak teıtt• 
!E B edebilirsiniz. 

\ 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

ıımnm11mm .. •1111B11uıuıwmıııınuı•m•ı 

1 
Et: .. ; ~.1·~~~:+,D]f.~o.it:~~K ... ~a.!.f.T~:f.~or+:~ ~REf.:f-Y ıllığı: 800, .ıltı aylığı 400 kr. • 

Sayısı ( 3) kuruştur. 1 Fahriye Altaylı 
Adı~.: Hnlıkesir TliıMili m KAD~N .H~STALIKLARI VE oo(;V~ 

~ BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 

Balıkesir Askeri Satın Alma ~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 13
4 

,_f 

Koml'syonundan·. 1 

: PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN S~ı.Jı 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KA 

• 
1 Kor ihtiyacı için 14 ton sade yağı pazarlıkla sa- , .. VE TEDAVİ EDER. 

tın alınacaktır. ,. 
2 Taliplerin 7/10/939 cumartesi günü saat 10 da ~~~~JE~lt:f+.:1'1+:..'1f.!t~1t,;1+-Jtıi1t:.~1Ht~if. 

satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. /.. ------ . ~e•'' 2 - 1 - 318 Basıldığı yer: Türkdıli matbaası-88 1 


