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l'urkiyenin 
buyuk 
ltuvveti 
laıdtere •• F raaıa de 

~•rıılıldı teahlaltlerl•fz •ar. 
•llraa •l1&luaıa •aalf e •• ""•lf Jetleri lftade,ız. Her 
~•laadaı, l»u ıl•kG bubra· 

;'- •••fi ••Jrl kar111ıalla 
lrlstJ••I• al&kHa •• 
"•bılecett•I l'•k iyi 
~1ı,.,. •••• ralm•• bütü• 
"-•lekette ~•ria bir ıikün 
;• itimat l.a•a11 hlklmdlr. 
'- ılk6• •• itimat yeni 
~ laar, facta11aı• aıı:amett · 
~ •••••••alıta• gel•lyor. 
t "•••daa Itır aa yukarı 
lrlder, cllrt ••harelse ılr · 
~lerdtr. Bozıua· 
~ Parçalaamalars•, lbtllll 
llt 1• aaferlerla, acı tatla ha-

tlara•• •• tecrGMlerlnl ter • ~ laae •ulaaf aza ecltyorua. 
~ h •• •••lyetta cleferlaf 
ti• katlar ltelld biç lttr 

~•ilet talullr ede•••· fakat 
"'tıa ltu l•tthaalar Tlrkl -
,,,,. ılaldelerl•I •• halkını 
~il ••kadderat ve •••· 
~ tler lzertade elıaa •• 
'\ "aı lul•ııtar. Tlrkl1enla 
~ '1.lylk k••••tlnl ralaı:a 

tu6r laall defll ca•harı · t teJl•l•I• 1.Htret ve tra· 
' •e lrarıı •illeti• la•d•t

•••ly•tl teıktl •t••k
\ lr. Oa alta Haede• t.ert 

~ ~· ı, polttlka•ız mllll 
.~ ... faa davamı• laıı pı-

''• Itır lıalletle ml•laa· 
~Ilı laallıçı ve •••lelıet,ı 

11 ~ıttka•et talılp •t•tıttr. 
\ •kaıa •• tafıaUerın hat

' ~ ~lr •• ıalaıl lbtlraılara• 
,ı 'tt'•Uka ••t l••rlade eyaa. 

ılrll•••lıttr. 
~--laraaı• ltaılaaııeıadaa 

41eva• edea n .. rlyata 
" ~ •t e41ala: lu aeırlyat 
~ ~•rlaa•ıl Itır taaylk al · 

,ı •tlar. •• de laerhaarı .,,r 
rdea ı•ılyor Fakat 

1~ ~•ı, eaakl lttr lraf a ile 
\ "••iste, lstr lralb tle 
\llıaalıta, hır aj ısdao lre 
~-•lctatlır. Milli kudret 
~· tehlike zamanlarında 
\i.·•_c, telbtaat budar. Ru 
l~t maasara11aı .. ulaa · 

'Is lıtlyea her tirli te 
~, telkıa1er, tamamea 
'tt kalıyor Salar du·Hra 

" ıeıler ıtltt tlefıl. 
1 •Janık ıuurlar üatla · 
'•tnı, f8Yrllerelr, muha -
: •• tahlil oluaarak, 

llıa ılyerek ald11lz ka· 

~· 
'1ııa12 keatll milli hlrrf -

"-tı detıl. ••" •aztk 
.'"lrafl ltalı••la ıulla 

lllıa1aı yeti ı,ıa alltet bek 
• · lu •aalfe ••wkll• 

'•cak Tlrk mdletlala 
"•kte oldul• .. l•k· 

1 ••ıaret •• karar laaı· 
"- llatlyaç •ardır · 
ita••• prlu•• •• Ak· 
4elr• herha•ıt lttr 

• 4ava11, erı•ç Tir
il hayati •••faatlerlnl 

'' •t••••k ımkl• 
" t.t•rlaale•I huluaala · 

"et1nl .. 11ad•• llGylk 
f . R. ATAY 
~ .. ,fa4a) 

iAlman kıtaları dün P olon-1Piyasada ihraç mduadme 

k · lesi tarna~en ur u. 
yaya arşı taarruza geçtı. 

1
.h 

1
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8 
tıymeıini kaybıııiyıcııi 11u~ıkkık 

raç em ısmızı b' d" ·tn . 8 • 1 
Bitler orduya k;~Şi" bir beyanname görlldüğündın liıtl~~~ 11 :!.~. ! .. ~~~0~~~!111~.-
neşrederek İh til{lf}arlll im US}İhane ~ıtaobul , 1 (Hu•1111~{: 11:~. •••ıza ı•l•e1I lte~l•••• 

kes 8aaka11D•a oı t ltlr loıılt:ı •a•uruaun •a •ı• · 
halline imklln kalmadığını bildirdi. .. •• 543 . 546 kurut k~.:::. rı ahir• kadar •••••ti•• 

-----------•••••••••• koaulmuıtur. C11111• 1 d aJnlmamaıı bıldırtl•ltHr. 

DANZIG iLHAK EDiLDi 

Hitltr vt dünden itibarın La 
mamtn Almanyaya gıçtn 

Dan:ig şehir/ 

Berlla. 1 (A.A.) - Hulet 
düa ı•e• yar111 Pelonyaya 
yaphlı tekltflerta metniat 
••ır•l•lıttr. Bu aaltab da or
duya hltabea neıretttll bir 
Myan•••• ile ılatlllfıa muı · 
llhaae laalllae ••kln kalma -

tlılıaı ltıldlr•lı •• ayna aa•••·ı 
tla Daaalil ilhak etmtıttr . 

Al•a• kıtaatı bu ıl• 
ıafalıla lteralter Poloa7aya 
kartı taarruaa ı•çmlıttr. 

Leatlra, 1 - lura1iald 
Leh mahftllerl Alman ıart· 
laraaın kaHyea kahule ı• -
yaa olmadıtıaı •• mflaake
rey• semi• teıktl •demlye 
eeil•I Hrahatle be1an et. 
mektedlrler. 

.Roma, 1 - Din ıece 

Almaa1anıo tlla edilen ıon 
ıartlaranı me•zuu babudf'n 
btr Leb ıasetHI artık d ı p 

lomatlah• ııı nıhayet bul 
•uı olııiufuau •e ı6a hakkı 
nın atl&laa latlkal ., •• , •• . 
dula•• yazmakta •• 1akıa · 
tla ıtlllna koa1ı11aeafuu ili · 
•• at••ktedır . 

1 

Londra, 1 - Almaa ON. 
B. ajaaııaa ıöre illa ıece 
ıaat 11klz ıularaada Leb ... 
ııltozulıları•dan bir kafile 
fnrkl Pr••Jatia A.lmaD hudu · 
d••• ıeçerek Clay•lç ka1a-
ba11aa ıtrmlı we burada ra
dro lıtaeyeaunu baımıılardır 
A.raı aJa••• ••r• Lela baıı· 
11 .. ulılara lıtaeJ•• blaaeıalla 
araıtır•aİar ,.a,mıılar ••o 
eı•a•ı•da aaıredılmek Oa•r• 
laaurlaaaa Lela •• Al••• 
lııanlarıntla iki havadlı bil· 
te•IDI ele ıeçlrmtılerdlr. 

Hltllıeyl mlteaklp ku• 
•etli ltlr AlmaD poltı m6f 
renıl •alca mahslllne r•tlt· 
mit •• lkl taraf ara11atla 
kanlı çar,ıı•alar el••ıtur . 
Metle.le Lehltler ıekll••i• 

Alman-Sovyet 
paktı tasdik 

edildi. 
Moılcowa, 1 (A.A.) 

So•r•t meellıl lııu ~ktam 
aaat 19 da toplaaarak 
Almaa · So•yet paktı••• 
taıdlklne ~alr hükümet 
tarafı•daa yapal5n dekli 
r&1yonu dıalemlı •e paktı 
taıdtk et mittir. 

Berlln, 1 (AA.) - Al
man hükumeti, yükıek 

So•1etle aynı zamanda 
Al•an - So•yet aclt:ml 
tecav6ı: pa ktını tasdik et · 
mı ıtır 

•ecbur olmuılorchr. 

Almao ajaaıa Lebliler ta
rafından bu kabtl baıka 

laldlMlerln de hazırlanmıt 

ol.iuluau iddia etmektedir. 

lloyter njan11 bu haberi 
ihtiyatla ka1delmekte •• 

diler hlJ bir meal.adan te 
yit eclılmedtjlnl lllYe et 
mektedlr. 

Roma, 1 - Varıo•adaa 

alınan haberlere göre Leh 
hllu'.imetlaln dil• reee Al · 
man1a taraf ın.aan illa eclt
lea ıartlar hakkında m8aa 
•at eea•ları üserla• •ıll•• · 
k•r•~· slrlı••i• hasır ol
clulu aalaıılmaktadır. 

Maalaasa, ltu ••••kerele
re ltaıla•ak lzere, Leh hü 
k6••tl Berll•e 111lme11ıl 
göader••ll kabul .tmemelrte 
•• ılrlı•elerl• ltltaraf bir 
me•lelrette cereyan etme· 
ıtnt tıtemektedlr. 

Loodra, 1 - Ofta gece 
tlia eıdllen Alman ıartlaraaı 
•lteaklp LeDdHeia ... , aot 

••ırı•ılmtıttr. lu •otta ll -

manya tarafından ı~hterllan 
tarihte ne Londra ve ne de 

Varı••• r• hiç .. lr teklif 
Japılmamaı old•iu taartb 
edılmekte41r . 

'-ynı notta Hencleraoaun 
30 Aiulloı ıeceıl Rıltbent· 
ropla Japtajı ırörOıme eana· 
11•da bu tekhflertn blyük 
el~lye okuaduiu fakat reı
men teblıi edllımedlfl •e 
eeffre okunan b11 ıartlann 

Lehlıta•ıa 1ımdl1• kadar 
Almanyaya bir m6me11ll 
ıöadermemlı olma11 laeaebt 
le reddecltlmıı mahiyette 
telikkl edfldlit de zlkredll · 
mektedfr. 

lnrıltne ve Lebııta• Al
m&o ıartlanna ben6ı. reı · 

mea mutta li olmamıılardar. 
Londrı., J - Sıallblyettar 

mahf,llere g6re, Leb · Al · 
man ılaulifıDıD ballı lçl• t.. 
ıece Berltade radye •a1ıta. 

ıtl• •eıredtlen Alman ıart
laranı ha•f beyaaaame &.ak 
lcıntla hiç bir mitalea ite· 
ya• etmemektedirler. 

811 mahfiller, ılk ıöz6 16· 
ylemek haklunın m••zuubalu 
meıele ıle doirudan dofru· 
ya allkadar bulunan Lelalı · 

tana aiti olduiu•u ka1detfl 
yerlar. 

Parle, 3 ı - Nasırlar ••· 
cltıl llıu akı•• Lellır6aG• 
rl)'•••tl aJtı•tl• mOlalm bir 
toplantı J'•pmııttr . 

ToplaatJd•, beyDalmllel 
•H:lyet 16adea ıeçlrdmıı 
•• bu Hzlyetın icap •ttlll 
ltltln te41ıatrler kararlaıtaral-

mııtır . 

Kabine, Franıaaıa ıeçlr · 
mit olduiu taahhltlere kati 
ıurett• ıa•ık lıalacalıaı bir 
defa daha teyit etmlıttr 

Loadra, 31 - Bu ıabah 
BaıHkllet dalreılade C••· 
lterliya, Lerd Hallfak, harl

(S-• tlslMI ıablfetl•) 

Uraıı• a 1 den bert logtlıı k t ihracat •enlml•• ıtrm 1 
dl ıu u 1 d ka1dedllen mOte•• J ıla - olmaau:a dolaylılJ • e•am 

ılJaıi •az6yet dol•Y111 ed • e.I•• ıarrt tal.ti ah•ahn pi· 
racat ıılerlnde ıırılen ar yaıadakl teıırlerl •lhl• 
ıunlutu büıb6ti11 ıekteJe olmuıtur · V • ltu l:a•lr.le 

daba barls ı•klld• hl11edll· ujratmııtar . .J 

f kalla•· 1 Gerek ah•all •' ter· mtıt r. 
ala deuau ve gerek•• 1 Hlcilaatln izim •e tacir 

bu ~iJıiJı plJaıa1ı•ın afılmaaını takl• 
llaln a6ıterdlil l ılte · ılüf t 1 
üzerine lhracat~ılar 111 

1 
eden ıünler• l••• • ••• 

elelerfD •utad ihraç f aallyetta• ha· 
re ıle olaa mu•• d rla· zırlaamıt olan lzmlrtle llu 
aaüle ettiklerini allka a 

11110· faaliyet& Hkt•J• ulrat•ııtar . 
ra bıld•rmıılerdlr · Dl•aııae P&yaıalartla ılyaıl •a•IJ•tl• 
taka ticaret modtr\ LAtln tafahah blyllı '-lr o 1ıeaatl• 8U 

bazı ıtbalitçılar iP 
1 ıra - allka ile talrlp eııılllmekte 

bulunarak ltmaaıaaııa u d laldlıatan yeal ıaklıaflara et· ,.,a •. 1 
111akıısın V ıırna •• it raf ı•ıııl• talamlaler Jlrltl · 
nlze ıeçen •• ,urlard• . ••istedir. Fakat ihracat em 

t.alu•.Au· .J 
manımız içi• mal ha•· Ua•ızı• tpUtlal •• ı••a •• · 
tunu btldırmtılerıe .l~ıktar cldelerlle ••dealere l•lal .. r 
rı flr•alara •e n• ti •• el•••I 1D116adea ltu•lara• 
•al oldufunu teıblt • • berlaaaıı lttr laarp llatl•alt 

mlılerdlr. lılacel• kar111ıada t.tle kıJ••tlerl•I 
Dlfer tarafta• • •••• kaJb•t•trec•ll •ulaakkak 

6~ ınn evvel ltlDanı 1 1arl•dlll•d•• flatlar4a 
b••dıra ı k k .J_..J 1 

terk eden halJ•• ti• latç lalr •• ut ar•-•••· 
Çıtad6 Bari vap•'118~~tıea ••lrtedır. Daha •lkltla ela• 
ilk ltalyan ll•••••• ,.. llcarl •ahftllerlD kMdllerl
•ttlfl 6freallmfıtlr· Bu••· •• ar:a eclllea ••tla l••rl•• 
pura Framıa ye dtl•11:,.ıı •••••••1• ılrlıtlklerl •• 
leketler için -~ı f .ıılrll •lıalaecle edilen ala•altin· 

elan lhracatç! er 1.,.,~.&:tr~. --~d-ır_. ----------
hır •aZIJete d6t•lf =., 

Gemi "e deniz va-
sıtaları~n ith~li. 
~rıar VekAletı bu hu

Gümrük ve. ın talimatname hazırladı. 
susta bır 1 ZOD lı.mlr Merel•) •••t• · 

1 hl .. r ar • • 
GGmrük •• • 11 ka ll••n relıhlderlD• ••'• 

Vekiletı, dııard•• gel tir e· mahalli it••• relıllklerl ••-
ki ··p· .l eak elan dealı •• it ııtaıtyle balla t.alu•••I• 

talaranın ithali ıekllnel • mıDtaka llma• relıllil•• 
ha:llf lfA• L 1 

,blr tallmataame I• et· mlracaat ederek •UD ara 
rak teıktllh11a ta• tle olan IGau• •• ılattyacı 1er· 
mittir. Bu talıa1at•••• lı ••la olarak fe•al eyıafta 
ıu h6klmler •ardır: temin eluamılanaıa mim · 

1 - 3339 Nu111arah kanu· ki• hahın•adılıaı tııltlt 
•• htınaden hariçte• ıetlrl· ettirirler ve ılzG etili•• 

lecelı : mıataka ti••• retıllkl..t• · 
a) Kuvvet ıevkt1elerl ba· den bir ılparff •••• ahrlar 

bar maklaeıf, elektrik ••Ja Bu .ıpar•ı ısola• .. ttrtle
daladl llaUrak mot6rl6 ••Y• •• ela• _...ıert• •lfre· 
ke•llıtae ela• alelu••• .. .latıaı ... ,.,.. Itır lııte •• 
m.ller. eır••••a rlr• .,,, ••• lır•· 

b) Teka• •al•••••• Y• kder eklealr . 
te~blzatı 

c) Her aeYt ••• •• yar· 
4ımcı ••kl•eler •• kasa• 
lar 

d) Her •••I ... •• rar. 
damcı maldae ye kazaaların 
her tDrll akıa•, •al•••• 

•• teçhlsah. 
e) Sair her •••I ı••I allt 

•• ede•ab •• ı••I cle•lr 
bat •ıJ• •• m•fruıatı•ı 
muaf•• eokahllmelr lçla al&· 
kadarlar•• ılparlıtea •••el 
dojrada• tl•I J • (lıtaaltul, 
Z..p14all, s. ..... , Trall-

2 - •• ••retle ıı,artı 
ls•I almıı ltuJuaa•lar, la• 
..... lerl tlofrutla• 4elr•ra 
keaclllerl ı•tlrtebllecelderl 
ııltı '-• ıı,arlılert ltaılsa 
ticcar ••J• ticaret k••lı· 
Y••e•ı• vaııtaaı1le 4e J•1t
tarabıllrler . 

A•cak ithal •••••l•ılala 
•••••• ıı,arıı ls•l ••rll•tı 
elanlar tarafıada• J•Pal•a _ 

ıı •• ıel••ı lt•luaaa .... . 
lere alt fatua ve .. ... 

, .... 1111 ..... ,, •• , 



IATPA ı 2 

Alman kıtaları dün Polonyaya 
k rf ı taarruza geç i. 

(Baıtar fı blrJnci ı ;ıf•d ) 
clye mGıteıarı Butler ve 
daimi mfiııteıar G dogan 

uzun müddet fıUıare de ulun 
••ılardır. 

Baıvekıl, bili.here mubte· 

Gemi v de iz 
vasıtaların n 

ithali. 
(Baıtarafı birinci ıa1f ade.) 

ıehadetnamelerı VD de ke• 
dılerinln ciro edil it bulun 
muı fHthr. 

3 - ltlaal muameleıın!n 
J'&pılabtlmeıl için, alakadar· 
farın ıümrüfe müracıu tla . 
randr ibrazı uıulden olan 
fatur ve ıalaadetoame gibi 
•"aktan baıka liman rciı· 
llilndon vertlmlt buluaao 
ıtparlı lzla kljıdı ve ekle
rini de gümrii• vermeleri 
llııumdır . 

GGmrlk tdoreıl, bunlara 
mQıtenldea ıerel:ll auı me
le ve muamelerlDI yapar k 
buaların t hakkuk ettlrlldt
il ıGmriik veealr reılm Ye 
Yerrllerfnt azami bir ıene 

tçtnde bu e11a1a alt MGn · 
kallt Veklletlnden tudtlılt 
fahnalarınıo tbrazı ıartı de 
depozito alarak a ktt:n ve· 
J• bank mektubı,.le t mla 
e1ler. 

4 - Memlek te llbal 
olunan •ı1anın (•kttzıuına 
ıare pllnlarlyle) veılka 

aıucıbtnca maballlne vaz 
YeJa tealı edtldlil mıntakc. 

liman relılt§ı fen heyeti tn· 
rafıudaa ıönderJlfp f tura
ıındalrl enafta olduiun 
kanaat buıl edaldtkteo ıon 
ra ke1ftyet bir r porla tev· 
ılk edilir. 

5 - Yukarıda yazılı ıart 
lar dalreılrıde yapılaa ve 
tekemm61 ettlrJlcn ılpulı· 

lerla hır orljlool fatur e 
iki kopfeal •e iç Tiirkçe 
tercümulno alt taıdlk ve 

tevalk mnamelea!ne mıataka 
liman relılıklerlace ihzar 
edilerek &erayl taadlk MG· 
aa lralit Veklletlae gön.le· 
rlltr. 

8 - Münakalat V elrlleUnce 
Gimrlk Ye lnhl11.rlar V 
kiletloce göod rtlecek mu· 
ı dd k faturalar 4 ncü 
maddede yazılı rgpor all-

11dar ıümr6k tdnreıtne yol· 

1 aar •• burada d bunlarla 
lklact uBıha heyao11ame Ye 
huna bailan rak aaklanmıı 
bulunan ılpıufo lala kağıdı 
v.-, eklcrt karıılaıhrıiarak 
it in uyıuoluiu ve lth-..1 edtl· 
mit bulunan aeıneler'o wu 

fıyet taıdıktoio tekemcaOI 

ettlrılmlf bulunduğu tınlaııl 

diktan ıonra d pu&ito ve 
baıak mektubu gorl Yerilir 
v bu Yenik mahsup ana· 
kiyle merkezo 1ollaaır. 

1 - Reılm ·veıerefr usu'u 

da\reılnde ltbal muam le 1 

16ren •tJ•, hı~ ~lr ıuret1r 
3339 aa1ıh kanunun derplf 
ettlll muafiyetten htlf ade 
edemez. 

ltb 1 muameletl iklocl 
maddedeki hük6m bı l i.fına 

baıkaaı tarafıad n yapılan 

•IJ• da bu muafiyetten f ı 
ttfade edeınez . 

B• talimata me laük m · 
leri dalreaınde muamele 

•l•amaııaı blldlrfrha. 

lıf n zul•rı kabul ederek 
Berhn sefiri HendP.uondaıı 

ıelen ıon repor hı.ldunda 
kendileri e malumat ••r

miıtlr. 

Çemberlayo akı m üıtü 
Lord Ha1ifakola yentdea 
bir ıar6ımcde bulunmuıtur. 
Lord H ltf kı billlhere inal 
tarcfınde.n kabul edtlmtıt::-. 

Berllo, 3 t (A A ) - ltal 
y ıefirl es at 8 de ve 1 O da 
olm k 6zere loglltere ıefl· 
rint thl kere 7.lyaret etmlt· 
tir. ikinci mül kat yaram 
saat ıQrmüıtür. 

lngl!tore ıeftrl Yunan el· 
çlı,nlde kabul et l!llftlr. 

Londra, l - logllterealn 
Roma bOyük elç•ıı hu ıün 
tekr r Kont Cicno tle ıörit 
müıtür. 

Franıız ıeftrl do Kont Ct. 
anoJU zt aret etmııur. 

Ve.tik o, t (A A ) - Papa 
baılıe allkad r devletler 
nezdinde y nl bir ıulb te· 
ıebbü•lnde bulunmuıtur. 

K rdlnal, Maılfone, bu sa
bah Caıtelgandododa Papa 
tle uzun bir mülilnt yap· 
mııtır. Kardinal. bu müll· 
kah milteaklp d rhıl Vrıt1 · 

kana d&nerek Vatıkao nez 
dindeki Fransa. İtalya, Al 
man a ve Polonya ıeflrlortle 
fnglllz orta elç ılnl davet et 
mit ve bun1 rı a:ra ile kabul 
ederek kendilerine tahriri 
birer not t vJI etmlıtır. 

Lond~.,, 1 tA.A.) - Ro. 
madan Timea ıazeteılne 

bıldlrtltyor: 

« Emin bir menbadan öi · 
rentldt(tlne göre Pepa dün 
akıa Rus• ite uzun bir 
tel;rof g6ndererek Almanya 
ile müznker ye ıirlımok hu
ıuııuoda relıtcumhur Mosclc · 
ki tarafından ıöıtcrtlen hüı · 
nü alJetln ceıar t •erici bir 
mahı clt oldufunu ve ~u 
itibarla cndfıdulnl teıvılc 

edılmeıt lazım geldlilnl bil 

dlrmlıtlr. 
Canneı, 1 (&.A.) - Duc 

de Wtndıor ltalya Kr&lına 
ıabsi bir meı j ıöndererek 
ıuib lehinde rDiidahele etme· 
ılnl rica etmtıtlr . Duc b6 
yilk barpte ltalyaa aıkerle
rtle ıılih cı kadaıhlı ettlll
ni hatırl tc•, akte ve bu 
11fotta Kraldan ictl ıö 
röoen f•likct• ınant o1m k 
tçln n6f uztJDU kuUanmuını 
rica et 1ektedır. Dut. bu 
mütldil and Krala rahat11• 
etllitndeo dnl yı aıtır dlle 
mekte, fakat sadece btr 
cd6ny vataodatı>> 11fatlle 
bu ıahıi meınjı gönd rmek
teo kendim nlamaclıf•nı ila

ve etmektedir 
Roma, 1 ( R dyo J -

Pap 12 ocl P•yu; vasiye· 
tini nazarı dtkkııte alar k, 
barııı kurtnrmak için ala 
kad r devletler nezdi ne blı · 
z t tavag ut tmele karar 
verdt. 

Loodr , 1 ( A A . ) -
Emin bar menbadan bıldırtl· 
dl ine ıöre kabine, Hitlerln 
ce• bını tetkık etmek 6zere 
llebt ihtimal bu g6a •topla· 

nacaktır. 

Parlime•tonun evYelce 
karerlaıtırdığı ııbı gelecek 
bafta perıembe güoü, dofll 
yarın içtima" davet edıle
cell aöylen ekte r . Bununla 

raber her ı-cy Hıtler tcır•fın 

dan ıöaderllea •eYal.ıa me-
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HABERLERi ..1 
Dursun beyde 
od un b u h r a n ı? 

öy Ebe e ebi den 
30 lebe mezun oldu. 

-----------------
Oığum ve Çocuk Bıkımıvi yeni ~in111nı tıımııor, Etrafı ormaıla cevrili bir kıza halkmm odun yizün~ın 
dôı t ylOl~nn itibaren hastalar orada tedavi ıdilıcek. mırız kıldığı 11kıntı pek garip va ıcıdu. 

----..._.,......., Sıhhat Ve e11eal! kuru1duiu tarihten b• 
kilett ile Hu. ıüoe kadar otuz binde• fas · 
ıuıi Muha · la eone1e ve yavru1a 11hlat 
ıebe tarafı• · ve tıbbi 1ardım yapmıı 

ı dan müıtere· buluauy•r. 

Dunu•bey, ( Huıuıl ) -
107 Köy ve 30 bin nlfHlu, 
etrafı or•aala çeYrtU 
bir ka•a•ın ve bılba11a mer• 
kez kasaba laall11Dı• odun kea yaptı . 

rılmakt-.L otan Bu güae kadar en yatak 1üzGatle• maraz buluDduk • 
~ K6y Ebe kadroılle çalııhjı emektar ları 11l11ntı pek acıdır. Ka· 
1 

Mektebi Ye mOe11eıe için bGyülıı: ma · 
Oojum, Ço · nevi kıymeti haiz elan eıkl 
euk lakım-

Dr. Halit Üzcl evnlal ınıaatı blna11ada ayda aııari yüı 
anneyi yahrarak tedavi et 

tamam•• ikmal edılmtı oldu- ----
luadaa bu iki mi aaeae 28 •i· mft hulunuyor. Tabii 

b61ük ve ııhlııi koaforu aıü 
uıtoıtaD ltlb!lr • yeni bina: kemmel yeat blaa1ıncla •••· 
aına taıı•mıs~a haılamııtır. lekele ifa edecefl hizmet 

Doiumevl -4 e1l6lden iti· 
bunun çok fevkinde ola· 

haren f aallyotlne yeni btna
caktır. 

da devam ~decektır . 
Doiu ve Çocuk Bekam· Milleti yoktan var eder· 

evi Baıtabıbı .,e Köy Ebe ceıtne lh)a etlen lıttklil Mtl 
Mektebi MftdürG Halit Oıı:el cadeleıtnden ıonra kurula• 
ile d6n yaptıtımız m6llkat· Cumhuriyet ldareılnla blniıl 
ta bize dedi ki: Atatürke ve onun yllraek 

Sütün büyülderlmlsle be· prenı P arkadaılarına bu ••· 

zamıza ıeref veren mebuı 

larımıza laall11n tik ıtlclyetl 
bu odun iti olliu. 88tl• laun
lar kar111ında ormaa tılet
meaf rev~r l111frltflnin Yer· 

dlil cevap ıuduı: 
« -- l1IP.tu1e olan Jerler.le 

odua •• kömür iılert pek 
kolay olmaz. Huıuıl kanuna 

ti.bldJr. lıletme, yaaık or · 
manda• toplatıp nakil Ye 
clepo ettlrdıil çam odunları· 
aı yakında toptan mtlzaye· 
deye çıkaracak, Belediye 
veya tüccarlar bun• alır 

halka da kil• kilo sater.,, 
Kdoıua•D laalk eline bl' 

kuruıa mal olacalıaı bab•' 
aldık •e lsıımeD yao•" 
çam etlualarını da tlmtl111 

kadar laaaretle bekledtk. f•' 
kat btç klmıeye odunu• 1•· 
z6oG ıörfıp bir kaç klloc"~ 

I· almak bahttyerhlı aaılp ' 
madı . 

Halkı• aylarca odua•"' 
barr .. kılmaııaa Ye bu vüs.I•' 
lztlrap çelıımeıine alika4•'· 
lıuın ve bHhuaa Beledlf''' 
mlzin naııl ıöz yumup 16' 
kaJd kaldıfını bilmek ııt•· 
rlz. Ormanın ortaııada ot~; 
ra• Durauobeylller; k•" 
vtl&,etlerlade deve ytkle'1 

. -le, arabalarla b•l hol k•' 
meıe odunu ıatıldıfıaı 0" 
1arak gıpta etit1orlar. 

rabe çok muhterem •e mem· ıfle ile hem m6e11e .. •e hem de 

leke: thtty•C•Dl ~ok iyi tak- memleketin •D• ye evlltla Beden Terbiye- Talebe kaydı' ; 
dır edip tellflye çalııa• rı namına ıaraılmaz ıayıı • G / D • '- b l J 

,, ' 
Yeni den Jılı l~ln sik, ot 

Bahkeılrln kıvmetll ve dof· ve mlnnetlerlmlzı arz etmek Si ene lT8R- na af GR le 
rıa büyGk vazifemizdir. ıun ~•lltluınJD ıayeatnde 

•aJ•D halkımız en medeni 
mllletler•n aail olabileceil 

Mektebımtıı:ın bu ıeaekı fÖrÜ Jdn fehrİ
meı.un adedi 30 dur - Mu · 

evnf Ye ıeraltl haiz olan 
Dolum ve Çoeuk Bakımevl 
bl a11.• kavuımuı ve bu gin 
büyük lhtlyeçlanndaD blrtal 

vaff akiyet dereceleri hemen 
bepılnln alfyftli.t,dsr kendileri 
nızari Ye amclt ı•ltıme 
itibarile memlekete tam n•fl 
olcıcak ve bismet edebilecek 
ıevlfede yetıımıı bulunuyor
lar.» 

mize geldi. 
On beı, ytrmt ılndea beri 

lzmhde ıen çlık teıkllib ve 
kuluplerln ıon durumları 

tberlade tedkllı ve tefttı' er 
de b•luaaa Beden T erlalyeat 

daha yeamlı ulunuJor. 
Müe11esemlı.ta baıında bu. 

luomak dolaylıll• . kıymetli 
yt livet baHmmı mle11 .omt· 
ze karıı göıterdtkl rl bu fe•· 
kalide allka veya J&rdım 

dan do\aJı teıekkOr De ka 
dıır borç lae buou eda ede · 
bilmek kudretinden de e de
rece iclz l:aldıiımı bl11et
mektey2m. 

Sayan Balıkeatriılerin bu 
maa .. ebetle yalnız ıu haki 
ka.h ölr•~melerlDl faydalı 

görerek arz ederim ki; mü 

toıne bnihdır. 
Hükumete yakan mabfıt 

lerde ÇemberllyaıD Avam 
K.n1111araaında ıöyledtil ete 
biıke asalmamııtır» ıözlert 
hakkında tehirlerde bulun 
unmaldadır. 

Londr , 1 (Rad10) 
lngtlfz kablneat bu ıiin 6flr 
den •••~l aaat 11, 30 d ~ 
toplaıamıt ve 12,55 ıe kader 
mftH kerel1Jrde bu lunınuıtur . 
Bu toplantıda dün ıece ya 
rm Borhnden ıöoderlleı:ı 
Httlertn cevabı tetkik olun 
muıtor. 

Kabinede, hariciye aaır:rı 

reli müateıarı Butler, Sır 
Alekııtndr Knndoaan ve Sir 
Oru Vllıon da hazır b11lun
muılardır. 

Aialtadar mehafllde ıöJ· 

lendlilne ıöre, harLclyf9 na · 
zm Lord Haltfalu, üç aahl 
leden ibaret olan Hıtlerln 

cevabına derhal mukabtl bir 
cevap hazırlamıt ve bu ce· 
vap, kabinede tedktk olun· 
dukt8n sonra, Httlere veril· 
mek Cbere lorıltcren'n Bcr· 
lın ıef iri Nevll Hendenona 
ılnıılerll•lıtlr. 

Halkın her türll thtlyaç· 
larana yakından cevap •e
ren bu lu1metll müe11eıe · 
den bu yıl SO ıenç kızımız 
mnun olarak dlpİoma al· 
mıılardır. Köylerde defum 
lılerlle ufraıacık olan me 
zunlar ıunlardır: 

Nezihe Dumanken, Veet 
me Y enlturan B edla Onan, 
Fikret Ôskeı, GOllGye Ser
caa. FetMye lıttmu Ealıe 

• Ôzhar-, Mr 1 ~~nt gl! vh:tı- n, 

Ş rı•iı Je Eııtn . . Aftfe K.öıen, 

N mel P .. nreık, Ayş.. Öz· 
ecRr, Muazzez Okay, Fatma 
Ôzdt"mlr, Muazzez K.a1ban, 
Hatlee Tehbamat, Hanife 
Sular, Hamtyet TGyaı, Malı · 

l:.ule Alpylrfık Münev•er 
Ü lt<laen, Ca•lde Doirupar· 
nı,.k, Remziye Papatya, Sa
b•ha Bekret, Şad•ye Fıçıcı, 
f\~zalııet Aykutalp, Sadriye 
Güoez, S•ffet Tutluk, Ay 
ft! Turıut, Türkln Taylan, 
S ı me Nurlucaa. 

Gönandı bir ~usızhk 
ıakas1. 

G6nen, (Huıuıi) - ICaza
ınııın Baleıdede kiylnde bir 
htrıızhk vakaıı olmuıtur 

Hldiae ıudur: 

Salcıdede l.ötünden Sa. 
leyman oflu Hu, ra ve Muı
t•f a oğlu Hatanın m"Uhtelif 
tarihlerde evlerinden tOtla· 
lerl çalıadılını kö1 muhta-

Genel Dırektöı ü Geaeral Ce 
mil Taner d6n Ay · 

valık yollle ıehrlmlse ıel-

1111tıt1r. 

ilk olarak Valiyi •lJaret 
etU •• bali.here b6lıe bt•a

aına ıelerek ajaalarla ayrı 

ayrı g6rlıtü ve Bahkeıtr 

ıporu halduada izahat aldı 

Saat 17 30 da T ekıpor 
lnılubüaü Ye oradaa yeni 

yaptırılHak olan ıehlr •t• · 
drnıo yt!ı ın ıormı k üz «ı ~ 

Atatürk puluaa ııttf. Stad 
ve yuaında )&pılmAkta olan 

y6ame havuzuau tecU •• k ve 
teftlı etti. 

Bu ıln •aot 11 de ıpor 
lt6lıeıfnde lsUıare Ye b6lıe 

tdare heretlerlal toplıyarak 

ıeD~I bir teplaatı J&pılacak 
tar. 

Generali• ıehrlmhıde "'r 
kaç a6a kalaHfı •e bu 
müddet içinde de kuru· 
lacak ıen,llk teıkllatı laak 
kında allkadarlara 16ıım 

ıele• dtrektlfler 
zaD e.ıılmektecilr 

••reeejl 

Buol"rıa Hacı•ell eha k& · 
yladeD ol•p Dtzman klJID

de Yuıufua yanın.la büJÜ· 

yea ve halen tle Sarı İbrahim 

oflu Oımaaıa çobanı bulu
nan HHan otlu Kecep tle 

Balcıdede kö16atlea , 
rına ıt!r& vct etmel~rf ftzertne Veyı~l oğ1u M·ısh '" 
muhtar tarafıod•n yapılan Toıun oldukiarı anlaııhmt 

tahkikat ıonuatia laıruslar olciaiundan hektarında ta
rakarı ele vermlılerdır. klltat 1apıl•ak lzere her 

ve hıelerde talebe ka1dı -~ 
meleıl d6n baıladı. K• 

1 1 

muamele 15 e1lule k•~: 
devam edecek •• 25 e1 
tla da tedrııata baıl•-' 
caktır. 

Orta mıktıplardı dırl :: 
ıaıtlır i. . ~. ,, 

Orta mekteplerin der• t 
ıı 

llmataameıt hazırlan•'' , 
lu talimatnameye ıöre ~ 
ta mekteplerde deraler •' ~ 
ıektzde baılıyacak •• blf ll 
kadar de•am edecektir· /. ~ ~ 
uca talebeler muallilPI•~ ~ 
nenretl altında ikide• d 

1 
\ 

de kadar ıerlaHt metal f 
pacaklardır. ~ 

Daimi Enciiın toplıB~ 
Vılarl!t Detml Eocil~,1 \ 

1 V .. ıı Rec1tt Cir~llalD 1~ f
1 

lranlıjında toptan ralı 1ı ~ 
mektepler ıçtn 1116b•;,ı ~ 
edilecek ı6mtkek kod' 1, •e talip çıkmadıtıod• 1111 

;.

b irine, Erclek Hav• "" 
rumu ıubeslade Um•IPI fJ ~ 
llıf temıll etmek ii~er.ı tl" ~ 
dek azunııdaa Salih;ı1,, ~) 
Y ftc•l ıeçllmlı ye 11,,f ~ 
BOrhanlye, Ayvalık 1° t1e~ ı, 
oın -45 ocl ktlometr•'

111 ı'' 1~ 
350 metrelik ln1111ıo "'pi ,, 
rım itini• emaneteo 11,. 
rılmaıına karar verllıP1f 

lkl ıuçlu tla adlt1•1e 

.,~ 

' 
ed&lmlttlr 1 •' 

ı 0PI I' 
Y apala n ıorıu arı ı•~ 

1 ' ,, tt1en b6yle bir ıı e .,tı1 L 

- ıı• ları olmadıfına •• 1_.,ı- , 
ile araları•d• ı•~ ,_.,'-", 

d o ı•'' mevcut olduiu• • , ı 
tarafından kf'ndtl"'

1
" ıı'~I' 

t ..... ~·' edtlclıaıaı beran • ,,_, 
Tahkikat dert•l•ttl' 

.ıır. 
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~iman hükumeti antikomin-1 

tern paktı bozunca 
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Pakta dahil memleketlerin va
ziyeti de derhal değişiverdi. 

1 
La Republlque gazeteılnde yazan: 1 

Edith Bricou 
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1 

(Baıtarafı birinci aa1fada) 

bıı fllyda beklenmez. Sırf 
bu b•hranlara alt iddiaların 

buıuıi mably~tl de kt•ıeJI 
teaelll etmemek llzımdır. 

So•yetler Bırllfl !le Al
'-l•ut a aa aauıda lmzaranan 
P•kt muhtelif devletletden 
1116rekkep fkl loku nlakc· 
d,r etmektedir ve bu blok· 

ıt lırıo ve.zlyetlal mGhlm ıu • 

blrhkte J ponyanın üıtuoe 

çullandırmak g bt hır tt!ılr 
de doğurabllh'dl. Şu halde, 
Almanyanın birden bire d6 
Dekllk e•meıi Japonya lçln 

« eb•en~e1 • telikk& olun~· 
bilir. Her halde, bu hld&H.
alo uzak ıukta ço mü · 
hım a•a fp duğLnmaıı bek· 
lcnebtlır. 

R Moıctkln n Ct!nbmd n 
ıoıar aulhcuvane uıulun 

biıtüo yolları B. Httlerlo 
cl•ndedlr. 

Polon ye, B Hıtler•n de 

mıo olan 'zze t nefblcrc dii
ıüomt'.'k aç .a Lir ınüdd •t hah· 
ıetmek de:ıaek, bit kaç ıün 
kazanmak kayguıuna diı
mekten baıha btr ıey d~
ğildfr. Y~pılacak ıe1, Dan
zir 111esel<!ı l tçla yalnız bu 

) 3
_ eııu 

baharın giilOıiD (Ytne 
Aıım -Hüzzafll tarkı ., 

VenaJ haluızlıklarının ta
m!rlnden ıayrl bir maluat

ları olmadıldannı ıöyltyen
ler bize J 914 le A •uıtur1• · 

aıD kimin melı olmuı oldu· 
funu unutturamazlar ve efer 

A •uıturya ırki ıebeplerle 
onun ıaklıaf da •alarıntla "•tte deffttlrecek meblyet

tedır: Bu fkt b ok da ıulb 
Ceplaeıl ile antfkoml•tern 
hkta menıup be•letler~lr 

Fakat haberin her iki ta 
tafta uyandırdığı ıaıkınhk 
~•ti bır hlkGm •ermeğe 
"lıa ıt olma•akla beraber 
~u haberin her fkt taraft 

lf ~. uyaadırdıiı ilk reakıl1on-
r· 1•rıa orta1a naaıl ,ıktık!ıırı· 
ı' Ilı tablllo çalııahm. 
6' Ôace anllkomfntera blo-
,. k\l ele alah11a Btlladlil üz 

Berlıo, SovJf!tler Bırltğll'e 
de dıkluıU f ve ku•vctlo' ın 
rk hudutları üz~r ne toks.f 
etmek fmklomı v~raı .. k 1e 
büyük bir hizmet etmlı ol· 
uyor. Ear.ıen her z&mnn 

ıôyledlğlmlz •eçbtle Sovyet-

.,. ''•· bu bloka dahil memle 
;ı 1•1cetler Almany•dan maa
,t· d, Macarletan, lttl1a, Jap- ı 
,_ ~•Ya ve fıpany dır. B&tün 

" \! memlelretler komlnter -

: lerl11 bllhıuaa ıa~k hududu 
1 a.lilcadar etım~ktedlr ve bü · 

Uiıı te zlplere rajman, Kr· 
emllrı lnıllız Fr naız ıarau
tlılal bu hududa da h~tıntl 

ettirmek için boı ırıa ufraı 
mııt1r 

Fakat bu ht.ım~t, diğer 
bır btzmete muk&btl yapıl· 
auıtır. Çünkü So•yetler Hır. 
lığı de Almanr yı ı çınde bu
luDduğu çıktnllzdan kurtar 
maklR ona hizmet etmfı ol 
uyor Oaun tç n nazller çok 
memnundur 

' 1
11 Anupadan def edllmeıl 

lcıpen D 1 numaralı dOımao 
'>ldufu •e komlaternle Sev 
)etfer Blrllil fa bfr tek ve 

ı' 'tbl ıey olduf u fıanı:ıatfn -
~edırler. 

lu memleketlerden biri -
:'"de bu kanaat, kanlı bir 
•crGbe •etle etnde ~ökleı 

-.ittir; lıpao1a kendi top 
;'lclarınlla bem lcom6ntzm 
'• hem de kızıl ordu ile 
~''P B -. •tmııtır lnaenaleJh 

Gtteftid olan Alnısnya:uu 
~,le 
t UyJe kendlılne kartı gl -

~'"'• o duldarı dGımaaa 
.ı -.dı el uz:atmaaıaa akıl er· 
'llıtt L 1 
" C11euıe11:te ıpanyanın ta -
~lllen hakkı vardır. 

flıceen lcyh pakt « so 
hılıtakı alom » ue:ırltode 
itiraz götürmn h~r eiUue 
yepmııhr. Bununla berelaer 
ltla baidkatı tedklk edilince 

razı olmaaıurfon ibaret olan 
Jeg~ne oarte mue.Si ak ola · 
rak bir mütarek akd ini 
lcahhüt etmeğe i adedtr 
Şu halde B Hitler, b6tün 
ıulb ç u elerlnl eltndc bulu · 

nciurınektndır . Or:.un eArfe

dece§i gayrt•t, ıuihun yalnız 
mubefazasıına dejll, aynı 
zamanda takvlyHlne de ha· 
dhu ol cakbr. 

Pop61ler 
Nazi Alma•faıı kend tıfıı fn 

muhtaç olduğu ıe1lerl yet•ı 
!lreo komıu toprakları, umu
mi preotıtplH: muclb nce al
mak arzuıunu beıllyor. 

Macarlıt~nda hubub~t eh 
it h yvzıolıu ve av hayvan 
ları, kereıte vard1r Polonya 
Sıl czyaaında fıe bol mlktür · 
da kömiir meYcuttur 

Almnolar bu gün, Südet 
krızi eıncsında Polonyaoın 
bu rnınh kayı almuına acı 
acı tee11üf ediyorlar, çünkü 
bu gün Almenyaoın kömür 
fıtihıalltı harp ihtıyoçlarının 
artıı•na hı.kip ed~cek •azı 

;;ette ~ ~i!ldfr 

meıele •çtn bir hll ıureU 
arar a tır. Bu hal ıuretl Al-
manyada muvakk tca ka
uaa t eodlleHk ve Polon1a 
tarafından kaıJtı e tayan gö· 
r6lmeıl mbr11ı,ı. bu de•lett 

) 4 "'·-kelbım taıar atlar - D 
nuo lak~fml - Vecih• ar

" ıar-
1 5 D d "arc:I••' ya - e e-~ ) 

1 le yoluna 
kı (Girdi g6DB at k ıarln 
'i Şe•kl bey-Uıt• isi 
(!ılrl zülflnCID ey ' e 

mah1111) 7 - Utt•k 
111 1 

~ 
M leket ıas 

mafıl, 14 00 eı:n 1 jt ha· 
harbe icbar ctr.ol1ecek olen ayara aj nı •e meteora 0 

btr bal curctl olacaktır. Böy· berl~rl, 
14 

10 Müzik (Danı 
le btr kombtncz, heniz mü· a .. ) IS OO ]!t.30 Mü 

muzfgl . - ibra· 
mk6ndftr . Fakat bu •okt• ztk (Şen oda müılff- le 
hakkında ı&yleallebll~cek h6e~ 
herhangi bir ıöz o kadar hım Ôzgü" ve ateı 18 
cüretkarane olur ki bekle · lerl), 18 30 Prolr•ID~e•tra, 
mek daba mu•afıktır . 35 Mü.ık (ICOçDk) 

0
'
1 

_ J. 
Lö Jur - Eko dö Parl Şef: N~ctp AıkıD ' 

oeıe .,er 

Biiyük Brit nya 
büyük kozunu 
artık kaybetti. 

Strauı hayat ıt:ıe Jtal-
ıfn - V alı 2- J Breli•~ Kj• 
yao f rlc111 3 -Vılfr• Doe1· 
er Serenacl 4 - l"r••

1
k fıo · 

dl •• a le Partıln Ma en 
1 

bor 
V• ı 

da 5 - Ltndeaıarı "' (la 
BClyük BrltftDfıt., Alman- ton 19.10 TOrk rol:telDle-

yayı karıı karııva tld cep ceHz fulı), 20 rP 
00 

Tem-
hede birden hısrp yıpmıva ket ıaat ayarı, 20 teo 
mecbur etmek volundakt en 1 O A .,e m• 

ıl , 20 4 jaoı O Tllrk 
mühim kozunu bundan höy · rolojt luıberlerl . 21 O MDzey· 
le ka1betml1tfr. mftztfl: Okuyanlar: Ç . 

B H ıe• a ln~enııleyb btr harp tak yen Senar, Sadi Of 
1 
· Re· 

tarıbl n ırki mlraı olarak 
ortaya atılmıyacatından ae 

Sel&nlke kadar Balkaalar 
Ye ne de hatta V enedlke 

kadar ltalyanlar emfn ela

'>lllrler. iki zıt ideoloji ki•· 

ye•I bir mucize ıle kaynaı -
tsfı gibi en uygun 1lh6ne• 

ideolojiler de blabh: parçaya 

ııyr1lablltr. sı, •• , dinlerin 

mGmtnlJil bu kadar olur. 
Tlrklye ıulh içi• çalııa• · 

larla beraberdir. fakat lllu 

ıulh teca,az ve zor reojlmt· 

121 beylenmtlel bulluk •e 
tesanüt rejimine dofru ae• · 
keden biç olmazıa bir inti -

kal ıulhu olmalı •• ıaflam 

teminatlara fıtlna etm~hdfr. 

Bu aailam teminat yalaıır: 

ıkl taraflı 1ıl ib11zlanma ile 

yahut her ~amandan dalla 
müıellah ıulh bloku cephe· 

ılDID tıtık ran tle elde edl • 

le-bilir. 
f.R . ATAY 

dırınde bizzat kcndlıl m6te lanlar: Vecibe Dar1• •
1 

_ 

merrlt bir vaziyette kalmak ıat Erer. Rüı•n IC•18d ) 
2 
1----------

teblfke&lnc düımaıtür. Jnıt Hlst!ynl Peırevl (,\il oa 
1 

cukir ıarlu (Ey nazlı ı•· 
liz hllkiımetl Polony ya Yer. R f k F - tlfhefD sel) 9 _ Refik fenan -
dliJ 0 aratlnln kayıtıız •e - e( 

1 
erHD cL•ru hlı· (G • k Kı ı OJt • Kürdıll bıcaakir ıarlu 6ı· 

fUhız oldugvu yolundaki be. ıar 1 
m • k Ferıın 21 O " 

nG aaıaın) 3 - Refi b b si· terin ma•I mtae, .4 ~•· 
- Hiheynl ısrkı (S• •

5 
phl ouıma (Dıt polıttka hldlıe

neı doiark.,n) 4 - k (rı· lerl), 21 55 Neıelt plaklar-
Zıya - Muhcıvyer t•' 1 

D R.) 22 00 Haftalık polla 
Q 1Pııoya tlmdlye lradar 
'"lı R ıı~ a ve omanın, mllnere 

~ lııık için yaptddıuı t••JI· 

meıul ıef lerJn o kadar ha -
yale kapılmadıkları dıt. aa
laıılır. BUha11 V arıov da 

bu kaaaa.t hiklmdir. Var 
za ıly ıı mahfillerll.le 1röre, 
Sevfell~r Bırltğt bu ademl· 
teca•üz paktını zayıf da 
olıa • Alman taarru:suaa ka
rıı dıba maı•n olmak Cim 
ldfyle •e eüaün birinde Al
manın komıusu olmak f eli· 

nlıbet~n 

yüluek olduğu harp aanayl
lnd!'! btle, ııcıler tıtekılz ça· 
hııyoriar. Görlngle Foa Bl 
ombarıln ıoa ı&nlerde ııcı 
lere nutuklar •~ı melerınln 
ıebebf da uudur. .. Sıvil,, 

Randıman ı ı noeden heri 
mahıuı derecede azalmııtır 
ve it haftuıınm bundan bir 
müddet önce •erilen bır ka 
rar muclbtoce « u•akkRteı:ı» 
yQzde 20 olıbctlnde uutıl · 

ması, lıUhıalltı ancak yüzde 
altı ntıbetinde arthrabilmtı 
tir. 

1 G6rıdeliklerln 

yanatı te;ıft edip duru.ror. 
Bu ıuretle de logiltere bub 
rana dOıüvor Huauıl1le lıl 

Polon1a1a verdlil bu açık 
kartı ıon haftaların ı•rıln · 

••"'" ) 22 rer y&reğtm her 118 S adet- kutuıu (Ecnebi dllterde • · 
yadıma ıelıeo) 5 -

1 ıır · 30 Mtbtk (Oını mllzlll) 
tin Kaynak-MubaJYe~r) 6 23 00 Son ajır.•ı haberleri. 
kı (Slrm yl göı 61d~r arkı Ztraat, eıham •e tah•lllt, 

_, tt' ttıaka•emet ehaııtı. re· 
f ı,~dlfi ,.un lmtthanıhın çık 
~ ~'n ııoarn, ılf bulabtlmek 
~ •u~ıaç olduiu kuv•et -

1' ' teni btr m r.erada teh
~t'h ko1maktanıa akıllıe 
\ı tırzd keadlıl için mu
~'la yı tereth ediyordu. 

keUodea kurtulmak için 

loızalamııtar, Bu ıurctle de 
So•yet'er Bırlltı Polony- yı 
pa1laımaktan kendfılul Al · 
man1ııdaa ayıran bu mem 
leketin za vıflamuını hta -
&ı!kt~n •az geçmtı ıörünü
yor. Bıoaenalevh uyte ~l · 
manya ndcmıtecnvfiz p ktı· 
af, Po!ony11. yı elde etmek 
içfo bir berst ııbı kullan 
mağa kalktııraa o zarnan 
Sovyetler Btrltğf ıllihını der. 
bal omuzuna alacaktır. 

~f it rftn ile, evvelkJ mit -
~~lerıne bailaomakla ko · 

~ ı 1ıCD ale1bdarhaı bayra· 

1,1 -.,'1tında dejll ıırf onların 
ı' \~I elde etmek için bc:ııle · 
ti ~"ti fthh ufruna harp 

j' 'efıot f ıpanya rınlamıı 
16 '":V•r 

'· fJ ~~ laonya lııe 'lntıkomıntera 
el ~~:•aa lbl&r edildfğlndt> ve 

11,, \, '-Pl!I. için takip edecefl 

1,r( \~'ttı yenfden taırlh et 

e ' loıumuadan babıedı 
l" ~ Ş\lraeı as.rıhur k•, So•
p• ~~t Bırltğloln garp hudu 
r· •ltı tf'hllkeyl ortadaa 

1~rtıakla Almanya, Jape• 
lttaa lröt0 bir OJUD OJ' -

1
1ttır. Çünkü bu ıuretle 
•rduyu Japonlarla he · 

'•ttıak iç a daha mG•a
t 4 azt,ete ıokmak ol

Berho Japonyayıt bo 
OJunu ottkomfntern 
bir tttıfak ıcklıne ıok · 
lıuıuıunda Tokyonun 
dıtı teuıddüdi ceza · 
•k için oyaamııt&. Ha 

1 
~ •ivlemek lçap edeue 
\tr,k SovJ tler 8frltftnl 

lnılhere tle 

Sın enaleyb Varıo•a 
m hfıllerf, adem tecavüz 

paktuua Poloayanın vazlye
t!af kntlven deilıUrmlyectı 
il flkrıadedltler. Eıdıen Po 
louva üç t1>rafh Rnı loetliz · 
f ranaız paktı üuı.kerelerl· 
ne biç bir ı;"mcın büyOlc btr 
ebemmtyet vermemfftlr ve 
bu pakta iıtlrakl denem~· 
mfıtlr. Çiin!cilı evveli, So• 
yet kıta lmrıaıa kendf arazi· 
•inden soçme.loden ceklyor
du; ıo•ra Kremllnln dlplo
m'!lttk •aldlerlnln kıymetini 

ı:rı bUtyordu ye nihayet , za

mıını gelfnce Sovyetler Bı,
lljf nrn menfaetlnl Polon,a
nıo ezllmeılot icap ettırecf!
iinl düıünüyordu. 

V arıovada paktın Almnn 
yaya PolonyA üzerJDde ye 

bir tazyik lmkinı verdi it 
laklr oiua•nmaktadır. Fa 

lfflDl arttmvor. 

Hamburger Fremd nblatt 

Zeki Arif- Suıl•• 1 
nl kambiyo nukut ber•••• 

7 l(uDU it t 
(Sevdim ıeveli) - ıarkı (flat) 2J.20 Mazık (Ca• •• 
Ncc t - Suııoak ) - Pi. ) 23. 55 · 2-t 00 J•· 

lerlrtı vır 

, 

lspany bitaraf 
kalacak. 

(Sana cand 10 16• dtll hl- raakt proiram 

8 Udı Abmeı-K_•_'------------------------tılerlle metıul ola11 tıçıler!n Danztı meıelesl •e bfr 
yeYmlyeıl he « ıdline » harp çıiı:muı ıhthnah kartı 
deaecek kn.dar azdır. aında fspanyol guetelerl ve 

B 1 k- sir Askeri Satın Mcırlonoedıın bilhaıııa Mndrlt matbuatı bir 
a ı e . dan· 
Alına l{oınısyonun . S l'L L k kaç güoclea beri ıayet objtk· 

U nU ROTU ma tıf davraomelı:tadırlısr. 
Gazeteler, ekaerlyetle b6 

yük telgrt:f ajansları tarafın · bl llklerl•fD ihtly&çları olen 33 ton no
J - 8 lıkeılr r 

uzun ve güç bir 
iş olacaktır. 
Felaket mecraaım bir mud 

det lçtn değlıttrmtıtir . dt1e 
ıulbun kurtırırılmıı oldufu 
aettceılal ~ıkcırouyalım. Ha 
len mevzubahı olan nokta, 
A•rupa mllletlerl araaında 
ıulbu teılı etmektir. Bu it 

çok uzua ve ıüç bJr İf o la 
caktar. Gale1an hclıoe sel · 

da:ı verilen •e V rıod • Pa. 

rleteo, Loodradac, Berllnden 
•• Romaden gelen ve mub 
telıf göruılerl fzah eden td -

a 
1 

e koaulmuıtur 
hut e.çık ekıl tnaeY b deli ( 2640 ) llradtr 

2 - Tab111ln edtlea e 
k t teminatı 198 lırttdır. 

J - ruvtı~81 eylül 939 pazarteit gÜDiİ 1 at 11 de 
4 - hale alma kom lıyonu bınaaında J&pılıcak

Baf ıkeılr kor ıatın 

kat aynı Zl'lma•da Varıova 
da Haıldıfıaa 8'6re pakt 
Almanyaya pre•t'jlal tatml• 
••kanını •err.- ektedir ld it• 
da Danzti lzerlae yapaca · 
fı •e cev11bıo n o• o dufa · 
nı:. ıımdldeo bildiği btr ku · 
v~t darbeıfol teıkıl cdeceil 

nevmidl\ne hneketl daha 
az meıum bir hıle koymak · 
tndır. 

Eaaıeo, LoDdra ve Parlıta 
izlmkir tavıdarının da ıa· 

ıterdfil •eçh\le b11 ce•abın 
mahiyeti deilt•lt tieftltllr. 

ıraflar neıredlyorlar Eıascn 

eazetelerın baılıklan da bun 

larıo hlzır:at •eziyet almadan 

lallUn olup bitenden haber 
llar etmek huıuıundakt ar 
zular1nı •öıterlyor. 

YapılAn tef•lrler Jld aolı 

taya tema• etmektedir: 1-

fıpanya bir harp çıkacajına 

l•anma111aktadır: 2 ~ lıpen. 
ya her tOrlü ıtlahlı aalaı 

mazlıfın dııında kalmala 
karar vermlıttr. 

Beri in aklını 
başına toplama
zsa harp var! 

Huzur ,.-e ıikfınurı kıyme

ti, ıamt•I •• cieTamlı ~tr 

hr. cı kemle1o•cla ••r•leltd•r. 
5 - E•uf ve ıartlar laera n ..-kkat temlaatları 
6 - TalipJerlD helll bel.eler •• •• ~:.ma dln ol•nur. a aca•tl•r• ..... 

ile birlikte koın!ı1oaa m r 4 · 1 - Z82 

mahiyette ol••11oa baflıdır. 
8 HUlerfn bu •oktadn da· 
ha ziyade açık ıöylemeal 

icap ederdi. Loadra f/e Parlı, 
Varıo••Y• •ereceil kararlar 
da tamamt1le ıerbeat bırak· 
maktadır. Eler Flhrer yeni 
bir MOnthe •eya Mnntbtn 
yarısına .e,alaut d6rtte biri
ne glventyoraa tamamlyle 
aldanıyor. Bu defa artık hiç 
bir Mil•lh yoktur, ald11ellm 
Ber C•d• thtf ara ıalebe 
~almadıiı taluUrde laarp •ar. 

Patı Parizpaa 

Almanyanın 
Londradanyap
tığı mübayaalar 

Dalaa blyük JIJecek •• 
Uk madde ılatlyatları teıkıl 
oluDmaaını Jıttyen ı•zeteler 
Alm•DJanı• ıon ılnler zar
fında ~altulr teıllm edU•ek 
ıartt,Ie Londra ptraıallnda 
(Soau 41r41ncl laJfacla) 
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Balıkesir Ortaokııllar Satın Alnıa 

Erzafııa cinsi: 
Ekmek 
Sadeyafı 
Pirinç 
Kor un e ti 

Sılar eli 

Süt 
Yofurt 
Zeytlnyajı 

Toı ıeker 
Makarna 
Kuıluaı 

) 
) 

Şehriye ) 
Horos f aıulpeıl 
Nohut 
Barlluaya f a111l1eıl 

Un 
Patatee 
llulıur 

Kaıar 
Yumurta (adet) 
Be1az P•Jnlr 
z.,ua da•eıl 
Tuzıuz tere1alı 
Sabun 
Soda 
irmik 
Ko• .. r•e ç., 
lace tuz 
Reçel 
fCa1111 çekirdekli 
Talun hel•atı 
Tahıa 

Pekmez 
C::eklrdekılır. lzüm 
Ce-.lz içi 
Limon (adet) 
iç fındık 
Sirke 
laclr 
Soia• 
Salç11 
Ha••ç 
Kere•lz 
Elma 
Labna 
Paraıa 

lıpanak 

Azı 

Kilo: 
70000 
4800 
5800 
7000 
6000 
7500 
8500 
3000 
9500 

2500 

2500 
1000 
500 

J300 
7500 
950 
600 

. 100000 
1550 

900 
100 

1950 
1500 
500 

Çoiu 
Ktlo: 
85000 

6200 
7200 
9000 
800t 
9000 

10000 
4250 

11000 

3500 

4000 
1600 

701 
4000 
9500 
1500 
900 

115000 
3500 
1400 

ııo 
2500 
1950 

650 
2400 k•tu 

15 
3000 

20 
1900 
1600 
700 
900 
aoo 
650 

1400 
1450 
550 
700 
450 
550 
850 
125 

8000 
190 
700 
600 

5500 
500 
400 
550 

2500 
3010 
4000 

2800 

ıooo 
\ 300 
10000 

250 
900 
800 

7000 
700 
550 
700 

3100 
4000 
5501 
4000 

Koınisyonu Başkaıılığından: 
Tahmini fıat 
Kuruı: S . 

g 

100 
35 
45 
30 
10 
15 
50 
27 

25 

17 
15 
17 
13 50 
ıo 
J? 
60 

40 
40 

100 
35 
il 
25 
30 

340 
6 

35 
50 
35 
40 
28 
20 
40 

' 21 

2 ' 50 
ıoo 

10 
25 
s 

JO 
10 
10 
20 
5 
5 

10 

Mu•aldıat 

Lira 
573 
465 
189 
303 
180 
17 

112 
159 
~32 

15 

51 
18 

1 
•o 
71 
13 
40 

107 
105 
•2 
11 
65 

.21 
12 

J08 
1 
8 

42 
26 
23 
18 
12 
ıs 
1 

11 
ıs 

1 
zo 
26 
ıo 

4 

5 
46 
15 
20 
lO 

l••lnat 
Kr. 
75 
00 
Ol 
75 
00 
50 
50 
38 
71 

IJ 

00 
00 
9J 
50 
25 
50 
50 
82 
00 
00 
25 
63 
94 
20 
00 
10 
55 
00 
25 
63 
o'l 
20 
00 
00 
75 
75 
75 
60 
25 
50 
13 
21 
50 
00 
63 
00 

Eluılt•e•t• 
Şekli: Tarihi: 
Kapalı zarf 4 1-939 PaaartHl 

ıaat 10, JO tla . . .. . . . 
A~alı ekıtltme 4 1939 Pazarteıl S. 1441• 
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1 - Ortaokul!ann l 1 · may11-1940 tarihi•• kadar lbttya81 ltul•nan y•karula atlı, •lktarı, temlaata, ıa.aJe ıekll •e 

talhlnl bildire• (46) kalem ylpecek ersaklar 15 ıln •ld•etle açık •• kapalı •arf ıuretlle elntlt•eye 41· 
lıardmııtar . 

2 - Elutltmeye tıtlrak etmek fıt11ealer ı•rtaamalerl lfr•l••• olault1a.la her ıln ılra .. tllrler. lhal•cl•• lkl ıaat 
e••eltne kaaar 6fretmea olıı:uluadan alaoaklara lnalt7e tle kaa••İ temlaatlarıDı ••rk•a ••'••tllrllll •ea•••l•e 
yahrarı\lıı: alınacak malıbas ile ••a11en ıl• •e ıaatte •aarlf •ldlrlGllDtlekt komlıyoDa mlraeaatları 

3- Bunludae ekmek, eacleyalı elrıtltmeıl kapalı zarf uıahl• yapılacatıaclaa ~•••••• tartfata clahlllede laa
zarlanmıt olaa zarflar m11ay1en ıtıalnlle yukarıda yaaıh belli ıaatıadea lllr eaat e••ellae kadar lıoml17on baılıra•· 
h§ıaa makbuz mukabilinde •ertlmeıl •e bu eaatten ıonra ıettrlleeelr zarflara• kaı,uı edll•lyccefJ tll• ol•n•r· 

4 - l - 254 

. Bıılıkesir Vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Manyaı lalk6•et kenalı••• tlıuaah tnıa•h atalı 
ekıllt••J• koa•l••tl•r. 

2 - lıt• ltedelt lıeıfı 1600 liradır . 
3 - e. tıe att ••rak ıualarliır: rıat ltertlr••• ••••. 

eaha eeh'ell, lceılf hullıa ced•ell, aafıa Y••• ıılerl feaal 
•• umw•t ıartaamHI, ltayıDdırhlı itleri ıe•el ıart•a•e•I 
elutlt•• ıartna••ıl. •ulııa•ele iraefl, elap lıtlyealer 1'u 
e•ralu laer ıt• llalıkeılr Nafıa tıllcllrllll•tl• ılreltlllrl•r 

-4 - Ekıllt•e 15·9·139 tarllal•• rHtlıya• cu•a ıbl tlt1 

eaat •• beıt• MaayH lallıu••t koaalıada ka1•aka•hls ltb 
•akamıacla t .. ekkll ... ecek Nafta elutlt•• keml•Y-• hu· '-'ıı 
••raacla 1a11ılacalıatlaa lıteklllerla •••kur kemlıye•• det 
•lraeaatlara. ı,., 

5 - lıteldtlerla ltu it• alt 110 liralık •u•akkat le•f" '•k 
aatıaı lılaayaı •alıaadılıaa fatardıklaraaa •aır •aklt•• büy 
••y• ... miktar.la ıar••• lrallal baaka ••kt•b• ile ılaaled... eli 
ea ıoD Milis ıl• e••el lahkHlr •aliltllne mlraeaatla ala· 
ealsları ehliyet •eılkaaı •• ticaret edatı •eılkaaı tle llırltk
te yukarı•• yazıla ıt• •e aaatte ekılltme komlıyo•• H .. 

lıllll•e •lracaatları illa oluaur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Koınisyounudan: 
l - lalıkeatr merkes l»ırlf lderlnla lhtly• cı ı,ın J 45 

ton ot •e 11 O toa eaman atık elıılltmeye lıoa•l•uıt•r. "o 
2 - Ota• m•ll•••e• bedeli 4351 lira, te•taall J26 ~,, 

lira 25 kuraı, tamaaıa muha•me• flall 1150 lira, •••alı" 11 
kat te•laah 120 lırachr. d• 

3 - ihale IS ey1Cıl-931 çarıa•l»a ıl•I eaat 11 d• tıa 
lalıkeılr Kor Mlı• alma lıre•lı1oauada ayrı aprı yapıl•• '•d 
caktır . c •ı ı 

4 - Enaf •e ıeralt her ı•• ko•lıyeau•da ılrtlet.tltt• '
1• 

S - Talipleri• •••allkat te•laatlartle birlikte •••· '111 

kur ıl• •e ıaatte lceml•J••a •lracaat1arı illa olu••'· dur 
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Satıhk çam tomruğu 
Dur•unbey Alaçam D. Ormatl 

ifletmeai revir dmirlif inden: 
1 - D•nuabey 4e•let or•a• ııl•t•••i lıtaıyea .le,, . 

111ada lıtlf cı1e •••eud (158) adede mua•ıl 94 •etre•ıkt' 
(303) deıl•etremlklbı ,.. temr•I• atık artar•• tle ,..,, 
lata çıkaralmııtar . 

2 - To•rulclarıa ayrıca ltaı keıme ,ayları •••eat fi 
ka .. ulcları ıoy•l••ı elup laacl• lııa .. uln•• erta kut•r lf'' 
rtadea laeıaplaamııtır . 

3 - To•r•klara alt ıatıı ıartaa•••I lalakeıla er_,- •,f 
4eYlr1• •lcllrllll •• Dure•altoy re•lr l•lrlllla4e ıırlll' ~
lttltr. • _JI ,,, 

Tomruklana ~eiaer ••tre•lkl .. ıaıa •uh•••e• ... .._e 
it (13) lira (35) lıı:•nııtur. ~ 

4 -- lıtekltlerl• yl•de 7,5 •u•akkat pey akpl.ı' 
4 9 139 paaarteıl 11•1eaat15 .le D•n•alley re•lr l•trl 
•• mlraHtları llln oluaur. 
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1 KIRTASIYECI Türkdili matbaası >,~ 

~. 
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KADRi UZKUR. 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlO kı rtasiye levazımını burada ucuz olarak te-

min edebilirsiniz. 

Mektep def teri - Kitap - Her çeşit kağıtlar _ ........... .. 
Satıhk değirmen Sulhu korumak 

Hitlerin elinde. Btfadıçta Aıaiıbek H Yukarıltlk m••ktlerlade Hallt
(Baıtarafı lçüacO ıayfada) bey tlellrmealerl tleallen biri ocak laallncle •• tlllerl iki 
b1lha11a kauçuk üzerine yap · taıh •• dlrt pamuk çıkrakh ••m•r deflr•ealertn ta•a· 
tıkları blyllk mGltayaalarla mı eatılaktar. Talip olaaları• eıkl mel.uılartl-.n Bay Meh-
me11uı ol•yorlar. met Vehbi Bolaka mlracaat etmeleri lllD olunur. 

ŞOpheılz, Londra tik mad- ----------------- 1 - 3 
clelerl alm•nın berkeı içi• 
.. rbeıt olduiunu ıı,ıe.ııttr. 
" ......... , .... , ... .. to,ıt eder. Fakat bGrrjyet 

~alaaaeıl1le ılllla c ......... . 
•eai• flatlarla ı•k llau•l• 

tik macldelerl Al•aayaya 
ıat•aıı •• clolr• deltl•ır. ... , ........ 

Vıllyet •atltaa11 T6rluillt matlta .. ı adı alt••tla ı•aet••l2fn ıdarHl acle fea11J•1
' 

ı•~mtıtlr. 

14 Seae.iea itert •••taaaman çıkaa .-e lcartlerfne hizmet "-'•11 cTORKDll.I' 

hu ıaretle tlaha ıe•lf l.tr ıelıllde çahımafa baıhyor . 

Türkdili lllatbaası 

-·l ,, 
~e ,,, 
l, 
>e, 
'-it 

Ucuır. , temiz •• ılratle herkHI• thtiyaçluına ce•ap ••recelr, herkeıl ••••
1111 ~il 

edecek bir tekle koaulmuıt•r· l,t 
R~ıml •• la•ı•ıl ml•11uılere ald defter •• her tirli •ellw .. ller, •• 1aa.11sl

1
' ' ~

da•etlyeler. llartvlztler, Hrf •• kllıt baıhkları, zarif ıeklllie tabetltllr. 
Kitap •• meemua batılır, clltJapıln . 

Türkdili' matbaası 
Her Jerden ıtparlı kaı,uı eder •• lıtentldtlJ ıekıl•e hasarlar . 

Dikkat : Matbaa tılerlle alllradar iter tirli mulaallerat içi• ıu 

racaat edtl•elldtr: · 

Türkdili matbaası. Ba/Jkesi1 


