
" 

• 

3 EYLÜL PAZl\R 1939 

I ntıyal Sôhibi. Balıkesir 
Mebusu Hay_retfi!!.. Karan 
l.Jrnurn !Y~şrwat Müdürü 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığı: 4()0 
Sayısı: 11\uruşlur 

Adres: 1'lirkdl// 
Ralıkeslr FLat 1::1if a/ 

d ,ırn H~r Gün Çıkar. 
~~::a:::::;P~a!z~r~t~e:aı~G~ü~n·e-rl•n_.e.n_. .. .-

G't.tNDELiİX SİY AS.AL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4272 

• •• • • 

1 

8~!~:!~~:1 Alman ta yareler· dun V r i 
~ 

•• 

ürk· lngiliz 
dostluğu 

On mılyon A• upa ı ıılab 
'hında Hemen her tarafta 
ttbıı h'yat ıekteye uğrat 
'-•ıtır: 8e)•uelmtlel mnba
~ele durmuı, ıtmller liman· 

''"• çekılmlı. t1mend6fer ler 
'•keri idare altıne glrmlı, 
bGyük ıeht rlcr boşılmııtır. 
8u ıllih çahıı altıoda yal 

llıı bir Hyyah do\aııyor: 
lienderaon! Herkes Hıtlerle 
C:eııaberlayn aruındaki mek 
t11p\aımalarıa oetıce1tnl bek· 1 . 
1Jor Giialuden beri devam 
•clıp rlden bu muharebe 
~•lckıoda henOz kati bir ıey 
~l111ııvoruz Y alnır. iyi hftber 

j'lll•k fddıuında buluo1111 
•ıtlia ye Franuz ıı zetel•· 
•lnın ttllf 1.k ettikleri ıkt 
lla"ta var: Bırl, e-jer bir 

~''P oluna, İngılterenln ka· 
11 Ve ıarlh vaziyeti hakkın 
el, Alman de.,let adamla
•1nda h'ç bir ıOphe •e te . 
'•ddıt bırakmadılıdır. lktD 
cııı, Almanyanın eıkl ı ddı 
•ltrını dahi aıan taleple 

'hade hrar etmekte o1duğu· 
clu,. 

So.,yet1erle Almanya ara 
' 111dald ademi tecavüz paktı. 
hrçt ıulh blo\cu c•pheıl 
GatGnde derin bir teılr yap· 
tı. Fakat bu teılr tecnGz:e 

~''tı mukavemet ceaarctlnl 
•tQaak değil, bılalclı mu

~'"•met ted bırlerlol ve 
''e•jlnt arttırmığa ıebep 
•ldu. 

şovayf bombardıma etti. :ı 
--~~~~~~--~--~······~···------~----------~---J\ 

Ingiltere-Fransa, Polonyaya karşı olan ta-
ahhütle:rini yerine getireceklerini 

Almanyaya bildirdiler. 
Londra, 2 (A A) - Al 

man tayarelerf dan Varto 
•ayı bombardıman etmtı1er· 
dır 

L6rt Alman tayereal dü · 
ıtlrDlmüıtQr 

Polonya - Almanyn budu 
duoda b&tlamıt olnn harp 
haıelıih deı•am etmekte 
dtr. 

laılllz, f raouz pcrllmea· 
tolan bu gün taplanmıılor
dır. 

Avam Kamaraa1 dünkü 
toplaotmoda lngıltereoln 
m6dafauı otum ve aaayt
ıtn fdam11ı ve herhangi bir 

harbin mOeulr ıurett yapıl· 

ma11 için 300 milyon lnglllz 

liralık btr krediyi " bul et · 
mittir. 

Kamara yann da toplcoa 
cakhr. 

Hollanda örfi idare Han et 

mııttr . 

Portekiz 4, Danım rka 5 
ıuuf ukerloi ıllah cı itme da 
•et etmlttlr. 

ineç te bazı ihtiyat 11oıf 
larını yakında çafıracaktır. 

1 

Londre, (A.A) - Polon 

ya bürük elçııl bu sebah 
lngıltere Hulctyeo Nazm Lord 

Haltfakıı ziyaret ~derek Al 
man taarruzunu blldırmt ı 

ve logllt re Polonya rtt:fakı 
Din tatblklDI lıtemııtır 

Vsııou. 2 ( Radyo ) -
Almnn taayarelt rı bu güo 
nıızın bOcum edtrek ıo

bfrl bombardıman elmtıler, 

yangın ve t hrlp horubıslıırı 
atr.oıılardır. 

Teyare defi toplerlle ya 

pılan mukabil ta ıruzda ta· 

yareler dah yüksekler uça 
r k ıehlrın üzerinden uz k 

laımıtlardır Bunlardan 
bir t neı• ani olor k alçal
mıı, gaz ve yangın bomba 

lara tuak kaç ııtır. Var· 
ıova bunlardon müıee11lr ol· 
mamııtır . 

Alman tayareJetiDe mu 
kabil taarruz yapan Polon
ya tayarelcrrndıeo döıdü y -

narak yere dOımOt ve iç o 
deki pilutlar paraıütlerle 
kendilerini atmak ıurettle 
kurtulmuılardır. 

Polonya Hariciye Naz rı 
Bel!, cocbl ufirler i k bul 
ederek u umi Taziyet bak 
kında görütmOıUir . Kabi 
ne bu gün fevkalade 
lçtfmaa davet edılmlıUr. 

Parlı, 2 (Radyo) - fran 
ı z Bat v k lı k blneyl ıık ıık 
topl akta ve kabinede 

d ğlıtkl ı kl r yapılact:ıiı zan 
eddmektedır. 

V rıovn, 2 ( Rndyo ) -

Ruzvelt, bu gün b yoelmi 
ll'l VAzlyet hakkınd bir 
nutuk ıöyHyecekUr. 

Roma, 2 (Radyo) ltal 
y Kralı düo Mu11ollnlyl ka 
bul ederek ıoo vaziyet hak
kıoda izah t lmııtır. 

Parla, 2 (Rııd)•o) - Fran· 
ılz par amentosu toplanmıı, 
relslcu burun bir mesajı 

okunmuş, Ba§vekıl hükCime-
tıo beyannameıınt okuyarek 

Fr Dlll·İnglltere; Almanyanın 
Pıonyoyı o t dcın kaldırma ı• 
ıına ıeylrcı kal&mazlar. Btz 
ııözlerlmtzl verine g tıreceğlz, 

demi ıtır 
Kahire. 2 (Radyo) Mı 

gi'iikab.i e i. e Ede
le çörcil de gırecek. 

Seferber A nupada biiUin 

fi '1•11 f ıallyetlerJ tatil eden 

~11hranın gerglnllll ne ka 
'' devam edebilir? H&z· 

lltler bu alır ve daimi mH· 

~fa ne kadar dayanablltr? 

Loodra, 2 {A A ) - Reı · 
mi teblıi: 

Hıtlerln be1anatı Polon 
yaya kartı ilanı harp maht· 
yetinde telakki edılmltUr. 

laglltere ve Fıaoaa Polon· 
yaya kartı taahhütlerini ıo 

nuna k dar yerine geUr01t· 
ye kuıu vermfılerdır. 

Alman tayarelert H tler!n 
emri üzerine ılvll halka bom
ba etmamıılar ve yalnız 

10\larda. çalıı oları bomba

lamıılardır. 

ıırda örfi ld re ilin c:dıl 

mittir. 
Alı Mahir Pata asayffl 

deruhde etmek lçln emlr 

almııtır. 

____ dünkü tÖpİ8n1ısında Çsmberıayn dedi ki: 
Atam Kamara~m8tinin iki seneden 
N~zi Al!11an ·"'i siyaset artık tahammül 

lf 

'len llııl taraftan da aynı 
"• aeliyor: Sabrımız tüken 
"•le Qzeredırl 
f 'i eni bir umumi harbin 
'elaları o kadar büyük 
~l'e•ktar kt bunun mQthlı 
~'•ıllıyetlne katlanmak güç! 
~ 'rbtn netlce1I hakkında 
~ l1tıan he11l.1 mOıbet Ye 

~ ''I olıaydı, lrarıı tarafın 
•ha iyi hazırlanma11na 
~''dua eden günleri kay · 
~·t~ıyecıflne ıOph• yoktu. 
tr tarafa bat •urarak: 

~ 
'Dıoılgle ıtzio ne alaka· 

'
1
t • 11? Poloaya ile Almsn· >, 

' •ra11ndakl koridor fçln 
ı; diye evlatlarınızı d6iüı 
l •tcelulolı?» telkinleri, 

) 'bııtaoı tecrit etmek ı•-
-,.'•lrat bir UlrlG temin ede· 
~ 1•or. Hındı1tanda11 M11tra 

~'1•lar ıeUyor. Okyaaoı· 
t ""' htlk ılllhlanıyor. 
t '"kG bOtln ln11nlyet bılı. 
'1'r lcı •l•r tecavDz cephe· 

Danzlgde mukavemeti 
--~~relı, 1ark1 A·nupa •• 

\llc,Dtarı hftkmü altına 
it, bu memleketlerin lıtth· 
1 •e tkUıatlarını kendi 

'llpları•a ı&re ta•zlm ye 
itil etler, uzun itlr harltl 
h1ecek ham madde •e 
' kaynaklarına lıtlnat 

•le oluraa, kOçOk büyük 
•li,I mtllet için ıulh hOr

f. R. ATAY 

(&oau tkl••I ıaJf atla) 

Şımdlye kadar öleolerlu 
miktarı 12 ıl aaker olmak üze· 
re 130 dur. 

Vaılngtou, 2 (Radyo) 

-Almanyadaki taleb 
miz müşkül vaziyet e. 
Gönderilen harcırah bedelle
ri döviz olarak ödenmedi. 
Talebeler yollarda kaldı. 

Ankara, 2 (Huıuıi) -
Almaoyada du una talebe 

Ye stajyerlerimizin uvdetlerl 

için hOkümetlm zln Merkez 

Baokuı va11tul le gönder
dıit h rcırah bedelleri ola 
kalılara döviz olarak öden 

(Sonu ıkıoc~ nyf d ) 

· T ürk,F rarisız tic ret a 
laşması m·eriyete girdi. 
Siyasi hid·selerin henüz vuzuh kesbetmemesi beklenen 

halıyetin başlamasına mani teşkil ıdiyor. 
;ıtanbul, 2 (Huıuıl) - Btr 

ay evwel Fr•••• ile yeni 
bir ticaret anlatmuı akdet· 
mek üzere Parlae 1ıltmtı 
olan heyetimiz azalarından 
bir k11mı dOokü clupule 
ıebrfmlze ıelmt'f\erd lr. 

Heyet retılmlzle tkloct 

murahhuımtt: memleketi

mizle laıtlter• arHındald 

ticari mnn .. ebatı lnkltaf et · 
tlrecek euılan miizakere 
etmek Ozere Loodraya ha
reket etmlılerdlr. 

f ranı ile imzalanan ye 

nl ticaret aalaıması yarın· 

dan ttıbaren merlyet m v 

ktıne girecektir. 
Ani ıma her ysl btr az da· 

(Soau ikinci ı htfede) 

V arıova, 2 (Radyo) Al· 
man1a . Polony hudu 

donda muhıuameıt devam et 
mekted tr. 

Buhn, 2 (Radyo) - Htt 

ler bu ıabah saat dokuıd 

•iman a1kerlne hıt ben bir 
beyanname neıretmlttlr Hit 

ler bu beyannameılnde Po· 
looy oın ıulh teklif lnt rf.d 

ttlilnl ve bu vaziyet karşı 

11oda Alman haki rının tılir 

dadı lçlu ııllha milracoat 
etmek lüzumunu bl11eltığlnt 

bildirmlıttr 

Hltler Alru o mtlletıoln 

ben takıp ~ttıgek bir şekil almıştır· 
edilnııyec 

(1tac11°) -
yoktur, Almı\Dya tkl ıene· 

den beri öyl bir ılya t tat · Loodra, 2 00 1aat 
A ı bu 1 1 d vam ameraı 1 tbOD· blk etmeğe btt amıı\ar ır 

tır ' 15 de lopla1111J•f doloıuı\u ki buoa tohammOl edlle-
1 r b ıtaobııa e6ıe mez Zira bu ıt1uetla •• · 

lebeaf takdirinde Avrupa.la 
sulh bir hayal olacaktır. 

Baıvekll Çea>berllf P 

batlırarak: dl ıcr•· 
Söz dejtl, ıtıJl l aca· 

at lazımdır. Bu ıtıb•' 8 

le ıöyllyeceğlOI 10tıye· 
h blo aae 

Boo'ıyan er 1,bıa, 
b • k bir 

ti u gun te racidir. O 
Alm n Hıtlere k kap· 

ı ıl ı, 
Alman ısosö ye ııuaolyetl 
rleler ı ujr un• 

1 
blr 1 • 

fec mezbahaya ve 
1 

Çemb rliyD, ılbQae de· 
vamln, Po'onya fle Alman 

ya arasınd" ki ıhtıllfı teba 
rüz ttlrıntı ve ıuoları ıöy· 

lem ittir: 

• zlfes•nl yapacaiı dan emin 

olduğunu kayıt ettıkteo ıonral 
beyannameılni fU cümlel r 

falete ıürüklemııt r. ketti 
Httler, bütOD ~:~:kkuk 

k ndt emellerini 
Alma oy 

ettirme&. tattror- tduğu gıbl 
1914 seneatode 0 t 
tımdl do kuv•ete müracıuı 

_ Alm zıya hakiki lıtekle· 
rint hiç bir zaman Polon· 

yaye. olduğu g bl bildirme· 

mlıtlr. Almanya blse verdi· 
ğl cevabı Polonyaya bildir 

memlıtlr. Po\onyanın Ber

lto aeflrl bu cevabı ola. 
mak için Von Rtbeotrobm:a 
nczdlne ııtmlııe de, mu· 

le bıtlrmlıtlr: 

Ya1&1m 
Raybı 

nııllet 

Fransa: 
Parlı, 2 {Radyo) 

ıabaha keııı Hat 

)'AtUlD 

Kablo• 
4.30 da 

relelcumbur Lebrunun rl1•· 
eetıode toplanmıt ve vaziyeti 

tetkik eylemfıtar Bu içtim · 
da erklDJ harblyet umumiye 
retıl Gamolen He hava ve 
deniz kuvvetleri kum 0 • 

danlara hazır bulunmuıtur 
Hokumet Alm n orduıu 

oun Polonya hudutlarını 

tecaviiz etmul keyfiyetini 
büyük bir dikkat ve ehem 
mlyetle karıılamııtır. 

Reemi mehaf fi, u hare . 
(Sonu dirdüocU a1fade) 

et mittir. fak at b 'z kuvvete 
kıırıı kuvvetle 111uLrabele et· 
mele karar verdik· Bizi .. 

A
l nıdletl ti• hiç bir 
mao O Alrrıao 

da•amız yoklur O 
mllleu ki Nazll~rden m 

' t tera. · 
rekkep bir hü30aıe 
f J d edllnıelıtedlr. 
ınuan f are 
Artık ıu dsktk~dan ttlba· 

ren loglltere ae l 8 yatın 
dan 41 :rs.ıın• kadar bOtün 
erkekler ıtliha ıarılmıt bu
lunuyorlar. Baıladıiımız ite 
aıhayete kadar devam 
edecejfz ve hedefimize va 
racafıs. Alman1ayı fd re 
edeD hOküa>etln ikide bir 
,ıddete müracaat 

etoı••ID• talaa•mülGmü• 

,1 b ••flrl kabul et11.tek 
maı ey 
l•tem••'f • ., mGhletln ı•ç-
Uflaf ıl"d ıGrmüıtür. 

A?manyanın Berlfn 1tflrl · 
mlze verdtil cevabi notanın 
muhteviyatını biz bile rad · 
yoda tılttlk. Seflrlmlze ver
dliimlz talimatta, Alman 
ıkerlerlofo P o l o n y a 

toprakların arı çekllmedlil 
ve tecavüzO durdurmidı 

iı takdirde PoloayaJa kar· 
ıı verdfflmfz taahbıtlerl 
dOtünmeAe bile IGzum gör· 
meden yerine ıetlrec•flmfal 
Almanyaya blldlrmeılnl •e 
alııl takdirde puaportunu 

(Sonu d6rdOncQ ••Jfada) 



IAYPA ı 2 

Türk- Fransız Silah çatıları 
ticaret anlaş- ! arkasında 
ması meriyete 

girdi. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

ha azalaa mütekabil Uca · 

retl arttırmak .ısyeatle ha
zırl•nmıı ve bunun için de 
mevoud ticaret ıhıtemlerlo· 

dea takaı uıulOnün en mü 
aald olduiu netfcealne va
rılmıı oldufuadan yüzde 94 
nlıbetlnde takaı Hıuına lı. 

tlDad etmektedir. 
MGddetl btteo aolaımada 

takaı paJı yüzde 64 idi Bu . 
nun arttırılm .. ı iki me le. 
ket araaıadald ticaret hao 
minin artma11nda fevkallde 
mGe11lr olacaktır 

Btlba11a ttıtnn, af yon, 
ipek, kuru mey•alar ve hay· 
•a•I maddelerimizden ite· 
den beri ihracı mutad olan 
emtlamızın daha fazla mık 
tarda ihracına lmklD basıl 
olmaaı · bu emtianın plyaaa 
•azlyetlnl aallamlaıhracak 
•ahtyettedlr. 

Yalnız ılyall hldlıelerln 

henGz •uzuh keıbetmemlt 
olma11 anlaımanın akdini 
belıltyeo ihracat ve lthallt 
cılar araaında intizar olunan 
faaliyetin baılamaaına bir 
mani teıkıl etmektedfr. An· 
laımanın bu gün ıehrtmlz 

de1cl allkadar mehaflle teb 
1111 heklenmektedlr. .. 
Al manyadaki 
talebelerimiz 
miiıkal va• 

ziyette 
(Baıtarafı blrJncl ıayfada) 

memfttlr. Bu •azlyet karıı
ıında talebe •e ıtajyerl r 
bGyQk mOıktıllta u§ramıı

lar, lıtaobula kadar a•det 
bılettnl temine mu•aff ak o1-
amamıı\ardır Talebenin bir 
luımı Sellolie, bir luımı da 
Belırada kadar ıelebtlmıı
lerdlr. 

HGk<imet, talebealn lstao · 
bula kadar ıelebdmeal fçlo 
yeni teclblrler almııtır. Ta· 
lebe •e ttajyerler Almanya-

dan bütiin eıyalarını blrlık
te alarak ayrıl madıklarıo· 

dan bıraktıkları eıyalar mu
bafasa vo emniyet ahına 

ahnmııtır. 

Tılebelarlmiz seıanlkte: 
lellnlk, 2 (A.A.) - «Hu 

ıuıl muhabirimizden »; 

Dia akıam Almanyanı 

muhtelif ııhtrlerladen Se 
llnlle 70 kadar talebe gel· 
mittir. Talebelerin ylyec k 
lerı temin edılmıı •e bu aa · 
bah lıtaabula müteveccihen 
hareket etmıılerdır . 

(Baıtarafı b rlnc! aayfad ) 
rlyet ve fetıklal rQyalarma 
veda etmek lazım gelecek
tir. 1939 eylulOnde rlcat 

den log ıltere llc Fransa 
bir d ha yedi c dlerloe ye
min eta l r, etrafları da 
müttefik de~ll, duıcı debi 
bulamıyacaklardır. Rtc&t 
t cavüz. cepheıl için bir şe 
ref meaı:leıl ile tf"cavüıe 
kartı ukavemet cepheıl 
lçlo aıağı yuk n bir ha1at 
m mat meeeieıtdlr Bir rl 
cı.t hnrht durdurmıyacalıc, 

btl kts bir müddet ıoora 
her türlü mu~azenel r mu· 

avemet cepheıtnla aleyhi· 
ne olarak, teca•Üzü Heri 
bl!ll'eketfnde büıbüt6n tetvllır 

edecektir. 
Silah ç tıları altından lı· 

tlkbal korkunç ıör6n6yor: 

Bu gün ılperlerd• • kııla · 
larda nöbet beldlyen lnun· 
ların adedi kadar, yarın 
burhan verilmek thtlmali 
•ar· Ne tçln? bir ıehlrln ta
biiyeti 6.tündekl mfinalceıa 
lar için mı? Devletleri idare 
eden insanlar çı1dırmadılar. 
Pek muezzam bir dannın 
kavga11 61Ulodeylz. Ku•vet 
•e zor her tiirlii beyaelmı 
l l huku ve kald IH fe•
kfnde milletlerin mukadde
ratına blklm olacak mıdır? 
Y~kıa h&r mtlletlerln bu 
güneı altında eerbellçe ya . 
ıam k h hları tanınacak 

mıdır? TeılJm olanların Akı
betlerini g5rOyoruz. H ttl 
arkaları dan okunan m(h 
tehzl meralyelerlo ıeıl de 
kule§ımızdadır Sulh için 
her ıeyl f ed eden Ç kler 

dl korkakl r olmaklo ıtl. 
ahlarını kullanınndan teı · 
llm oldukları fç lo e ıner

hamet edılm ğe, oe de Y•
ıamoğa hakları olmamakla 
ilham edl!mi~lerdfr 

Nıkbln olmağ h 'ç bir 
ı bep yok. laı ntyet için 
hayır temennlılnde kuıur 
etmemekle ber ber, hazır. 
kararlı ve ıoğukkanlı, •ak 
aların lnklıafını beklemekte 
d vam edeifm. 

F R ATAY 

alta ve Kanada ile ta
kasla ticari muımıle 

y pılıcak. 
Hü~<imetlmfzce kabul 

edilen yeni bir kararname
ye öre Malta ve Ken•da 
ülkeleri tnkıu menuuna 
dahil m mleketler araama 
glrmlt ve lhr cat t clrlerl 
mtz to yapmak huıuıunda 

yeni lmkaolar kazanmıılar
dır 

Burada Yuoan hilk<imoU 
tarafından kendilerine ıoo 
derece kolaylıklar yapılmıı, 

aralarında bulu11an bir çok 
bılehlz talebenin buradan 
T4rk hududuna kadar ga 
yet cüzt bir Qcretle ıöode· 

rılmelert temin edtlmlıUr. Bu 
akıam 120 talebe daha b k-

M~lt ve K n d şimdiye 
kadar 7005 rıayıh kararn 
menin birinci maddeıloe da
hil ve aram:zda aolaıma 
olmıy n mcml ketler ar -

ı dıı bulunmakta idi . Yeni 
kararname ile bu iki m m
leket 2·700 ıoyılı kararna· 
menin dörd6ncil maddeıl 
ıumulüoe glrmlt bulunmak 
tııdır. Bu ıuretle Malta ve 

Kanadaya yapılacak ihracat 
takas mevzuundan geoit at 
ç6de lıttfade edecektir. Ye· 

leamektedlr Onlaruı da bep
alnln Almanyadan ıelecekle 
lerl 6lreallmlıtlr. Gelecek 
olan talebeler 1orıun olduk
larından her türlü lıtlrahat 
lerl konıoloıh••~ tarafından 
te•ln edtleHlıtlr. 

t kar roame plyaa da bu 
yOk bir memuuolyet uyan 
dırmı~hr. Bu memleketl~re 
yapılacak ihracata mukabil 
Enterıaa jab16 m• 1 ket-

TORKDILI 3 EYLÔL 1939,. 

SE H i R HA B E·R LE R 1 
Milli Şefin 
Haıkevine 
teşekkürleri 

General Cemil T anerin başkanhğuı 
da dün yapılan spor toplantısı. 

Büy k :r.afertn yıldö
nüm6 mftnaaebetıle Re· 
lı l cumhur lımet ln6nü 
De ve C. H Partlıl Ge 
nel Sekreterllilne Halk· 
evi Relıl Avukat Sadık 
Deniz taraf ındaa tazim 
•e tebrik telırafları 

çelıı:ılmlıtt 

Mılll Şef •e Dr. Fık 
rl TGzer bu ya~ulara 

•ıaiıdakl ce•aplartle 
mukabele etmek lut· 
feinde buluamuılardn: 

A. Sadık Deniz 
Halkevi Başkanı 

BALIKESIK 

Zafer bayramı

nı ben de size 
nıuhabbetle kutla
nm. 

bMET lf\ÔNÜ 

A. Sadık Deniz 
Halkevi Başkanı 

BALIKESiR 
f(abraman ordumu 

zt1n yarall1!iı bliytik 
milli zaferin 17 ne/ yıl . 
dominıti mcinasebellle 
izhar buyurulan sa ni
mi lıls&/yata leşckkü ·le 
$ayyclnr .rnnanm. 

C. H. P. G. Sekreteri 
Erzurum mebusu 

Or. Fclut TOzer 

Şehrimiz ad
liyesinde tayin 

ve terfiler. 
Şehrimiz ceza hlklml 

Hubl GGrpınar Malatya 
relı\lllne terf lan, hakim mu 
••ini Saide Umran Kayeıe· 
rl aza mua•lnllltne, Eıkl. 

tehir •Oddelumamlıl Kaııp 
Can ıelarf mlz ceza hl · 
lıımlljioe, Erdek blklml 
Şevki 6çünca ıınıf adliye 
IQGfetttıllAlne, Yuıufelı 

mDddelumumlal Şakir, Kırk 
larell hlklml Tallt ıehrlmlz 
ıulh hllılmllflne, hakim na
mzetlerinden Mollhat Ay-
ıuo ıehrlmlz hakim mua •in· 
lifine, Sındırıı ıorıu hlkı

mllğloe Hukuk meıı:unların
daa Servet tayin edılmııter 
dtr. 

liseye tayin edilın yeni 
mezunlar. 

Gazi Terbiye EntlıtGıtl 
mezunlarından Sallhattln 
Savcı ıehrlmlz llıeıl TGrkçe 
- Edebiyat mualltmllilne, 
Hakin Tui Tarth · Corafya 
mualltmlJAlne ve mOzlk mu
alllmllflne de Nthat Üçel 
tayin edılmtılerdlr. 

lerden ltballt lmkloı huıl 
olncaktır. Şimdiye kadar 
Malta •e Kanada1a ıhraç 
edllemtye11 mallarımızdan 
bundan ıoilra bu memle 
kellere mlhlm miktarda 
ihracat yapılacak· 'H buna 
mukabil pamuk lplıll •• 

1 

jüt ltbalitı da kolaylataeak. 
tır. 

----------------------·····~····---------------------Teksporun ismi ((Balıkesir Gençlik Kulubii• 
olacak. 500 Aza olmadan ikinci bir 

kulüp katiyen açılamıyacak. 
Beden Terbtyeal Genel 

Dlrektör6 General Cemil · 
Taner d6n bölge, lıtııare 
heyetleri ve V altmlzla Jı

Urak ettllt Itır teplaatıda 

memleket ıporu hakkıDda 
uzun uzadıya izahatta bulun 
muıtur. 

Y alnada &.urulacak •e at · 
zamaameal hazırlanmakta 

olaa ıentllk teıekk61lerl11ln 
memleket mOdaf aa •e ıpo · 
runa olacak f aldelerladen 
ltahlıle, 18 den 30 yatana 
kadar gençlerin Bed~n Ter· 
btyeal lıanUDUDa 16re l•BÇ · 
ltk teıelısküllerlae ya•ılauk 
bilful ıpor yapmalarını 
•e buDlara icabet et•lyen · 
lerln l&ununl cezalara çarptı· 
rılaeatını ıöylemlılercllr. 

General, halıhazırdakt 

T elupor kul6bl116a çok ye · 
rinde oldulunu •e yalnız 
fımlnln «Balıkealr ıençllk» 

olarak delfttlrlleceilal il&•• 
ehnlttlr. 

lıtanbuldakl bOyülı lıu 
'1'.ipler müıteına. dtier •lll· 

Bal:>'a - Gönen 
Gönen - Man
}'a• yolları )'a-

pılıyor. 
Gönen, (Huıuıl) - Sene

lerden beri yapılmuıila ça · 
lııılan •• bir aetlce elde 
eclllemlyen Balya - Cönen. 
G6nen Manyaa yollarının 
en kıta bir zamanda bıurıl
meal için G6nene ıelen 

V a 1 1 m 1 z o mıntaka 
köylerindeki eli kazma 
tutaa bütün köylG1I Hfer· 
ber etmlıttr. 

Maayu · G6oen yoluDa• 
yapılmasına Bufda1h nahı 
ye mldürQ Oıman Onat, 
G6oen • Balya yolunun ya 
pılma11na da Sarı nahiye 
müdGrü Hakkı AlııOn me 
mur edılmııttr. 

G6nenl komıu kazalara •e 
o kazaların pazarlarına bal 
lıyacak olan hu yolların 
yaptırılma11nı emreden 
eaerjlk Valimiz Recai GOre· 
llntn bu hareketi ka11ba 
•e k61lerde bOtOo Gönen· 
iller H•lnçle karıılanmıı· 
hr. 

1 Eylülde yollana lnta· 
ııoa baılanmıthr. 

Yeni kaymakam geldi: 
Kazamız kaymakamlıfına 

tayin edilen Hıklu Güngör 
diln ıılerek vazlfeılne baı· 
lamrıtır. 

ilk defa memurlarla meale 
ki bir 16r81m• yapan kayma· 
kamımız td ue maklneılnln 
intizamla tılemeal, it ıahtp 
lerlne kolayl·k g6ıterllerek 
ber tıde ı6rattn ihmal 
edılmeıl hakkında dırelstlfler 
vermlıtlr. 

Y eDI kaymakamımızın. 

memur ve halk (izerlnde 
bıraldılı lutlba ciddi •e aa
ml•I bir it H••rllktlr. 

yetlerfmlsdekı lauldplerlD 
taladtt edilerek bulunduiu 
ı•hlrln lımlal alacakları bıl
dlrllmlıtlr. 

2 Teya 3 nc6 bir ku 
lub6n açılmaaı lcıp ettlil 
takdirde kanunen SOO aza· 
yı mtıteca•lz olmak llzım· 
dır ki, aneak açılallılaıa .. 

Bunun harlctade •• btç 
bir nam altında kulüp aç 
mak katlyen meaedtlmlttlr. 

Dlrekt6r, lö•gemlzln mu· 
haıebe ıı1erlnl çok belen
mlı •e t•tulaa defterlerin 
birer nGmunealnl almııtır. 
Bu arada, b&lıemlzdekl ıpor 
faaliyetlerinde• çok mem· 
nua oldufuau •• nl•amaa · 
aıe tılıtıktan ıonra da claba 
hızla bu tılertle mu•af fa· 
klyet 16aterllecellnl altaylıle 
ı&ylemlıtlr. 

İki 11at de•am eıılen tep · 
lanh, ıerek idarecilerimizi 
•• ıerekıe a19orcularımısı 
çok memaun etmtıtlr. 

GeneHl dün 6fleden 
ıonra Ay•ahk yolu Ue Ber 
g• maya g!tmtıtlr 

Talebe Kuru -
munun yıllık 

toplantıaı. 
Y arıa akıam Halkevl ıa • 

lonuada ıaat 21 de Balıke . 
ılr Talebe Kurumunun yıllık 
toplantısı yapılacaktır. 

Ruznameye gebe Kuru 
muo hlr ıenellk faah,et 
raporu okunacak, Huıuıt 

MuhaHbe ve Beledl1e · 
deD yapılan yardımların 
na11l •e ne ıuretle ı.ıare 
edllecefl ve hah hakllında· 
kt •azlyetln daha genlı bir 
ıurette ldamealnln nelere 
lmtl oldula IJzerlnde 16 · 
rOımeler yapılacak •• bazı 
dile leler JçlD takrir verile 
cekUr. Bunda~ ıonra idare 
heyeti aeçlmlne ı•çtlecekur. 

Neşriyat: 

Yani Adam 
Yeni Adamın 244 nc6 

ıay111 çıktı. Bu ıayıda lıma · 
ıl Halıkı Baltacıollunuo Çamlı 
ca eararı, ılır Mttbat Cemalin 
Çamlıca korkunç ıl:aeldlr, 
Kemal Naymanın Çımhca lçla 
dlıtıncelerl, Oıman Erkinin 
Çamlıcaları imar halıkıadakl 
yız111, Sabih C. ala yazı· 

ları bu f ıldr •• 
ıanat gaseteılol ıüılemekte· 

dır. Okuyucularımıza tanlye 
ederiz 

AH A 
Çocuk Ealrıeme K•rumu 

GeDel Merkezt taraf andan 
her ay çıkarılmakta olan 
.. Ana " nın 21 ncl ıay111 
çık•ııtır. 

içinde renkli resimlerle, 
Sabiha G6k~ül ile yapıla• 

mGllkat •• daha ziyade 
aaa •• bı baları ali kaclar 
edecek 1azılar yarclır. Tav · 
ılJe etlerJa. 

Nıkliıı rıııinden ıhnı
cık baş p1rılır. 

MaU1• Veklletl, 472 ••· 
yıla aakllyat reıml lraa••"" 
Dun dokuz•aeu matldeılal• 
tadtlloe kadar na kllyat re•· "
mlaln laHabıada lleı par• "
•• beı paradaa aıaiı k•· 
atrlerln tay edllmHIDe .ıatr 
teılrtlltıaa bir tamim yap 
mı ıtır. Bu tamimde cleatl • 
mektedlr kt: 

« Muayyea tarifeli •eıaltl 
nakliye ile ıe1alaat edtlll 

yolculardan ahaacak aakll· 
yat reıml h~kkıatlakl 472 
ıayılı kananua 9 neu •a.I· 
dHtnde ( ıktacl •e lçlocO 

maddeler muclbtace lıtıf• 
olunacak rQı•mu nakllf1 

hHabında kaıuratın, aıı•'' 
kabili tediye ılkke beı p•' 

ra olma11na ltlnaen, hasl•' 
lelalnde lteı para cebir •' 

lblll oluaacafı taerlh edil• 
mit olmHı ttlbartyle lraall' 

nua tatbik ıuretlnt ılht•' 

rea talimatnamenin 4 aıO 
maddeılatielıl l.Oklm .I• 
kanunun 9 acu maddeıl•' 

uyıua bir tekle lfral e.ıtl• 
relır bet paradaa aı•lı k•' 

ıtrlerln beı para •• emıall 
ne tblllı tarih •• aumar•11 

yaaılı olan umumi teblti.I' 
lzala edılmtıtlr 

Kanuaa alt talimat•••'' 
aln 17 acı maddHl muıl' "f~ 
bine• ber (8) ayda lllr J•P' ' ... 
tırılaa koatrol netlHlerl•' "-.: 
alt alıaaa raperların tetkl' ~ıt, 
klade bazı mle11eHlerlO ~I ~l 
me•kl teda•llde IMı par•· l. 
lık meıkuklt •••cut el••· ~.• 
dılı beyanlle bet para •' ,_t 
ltıı paradan •talı keılrl•'1 

tay ve bazı m6•11eaelerll 

de beı para •• heı para.1•111 

aıaiı keılrlerl tblli et111•" 
ıuretlyle nakliyat reıml el' 
bayet ettikleri aDlaıılmııtır· 

Filhakika, nikel lteı p•' 
ralıklar tetlaTlilden refedtl· 
mlı lıe de plyaHla me•cud" 
kalmamıı denecek kad•' 
azalm•ttır . 

Bu itibarla kanuDun f ı,~: 
ncu matl•eılade tadilat 1•. ' d 
pılıncıya kadar nakltyet r•• •,, 

fi \L' mi cllaayetlode bet para 't" 
beı paradan aıalı keıtrlerfl' ) ,

1 
ta y1edllmHI zaruridir. " '-G 

Ancak e•velkı tebltid• 
beyan edıldlll 6zere De\'I•' 
Demlryotları 1940 bltce ~·~ 
nunuaun 14 ncü madd .. 
ile l 667 numaralı kaaufd 
Jle blrlDcl maddeıl hlkllll'' 

lerl malafusdur. l 
Blnaeaaleyh bu u111•~ 

tebltjln vürudu tarihi•" 
1
, 

ltlbareo •erllea izahat d• , 
reılnde muamele y•pıhlll' 
ıınıD taml•I rlea olu•aır » 



asyonal 
&osyalizm 

n bofşevizm 
kavgaları 

tttlDeylt El11pre11 ıaseteet, Hıtler •e arlradaılarının 50 .,.. 

l
' f St.ı'' Blrllfl •e ko•lalım hakkıada dtfer taraftan da 

~~ 1• •• arkadaılarınıa Al•anya •• auyenal - ıoıyallz• 

.,;;·;; ;;t~d;;,;;;·s;;:· ·ast;iı;·;~ ·;;t~d;ii~;~··a·i~ 
Jıllır hı~kmdı nılır 1111nyı hıitm~ı nıl1r 

ı- I> 1iylııiıl1rdi? siylımislardi1 
ı.. lnyanıD •• itlyQk tle•· « $Gpheılz, Almaayatla 
~ •clamları uautmHıalar Ukraayayı •• Karpatlar Uk

a· t\ 4l•aaya bolıe•ıkllll• ranya11nı ilhak etmelır lall· 
U" ~dflla11na •a•I elmar yaııaı kuraıt mec•ualar bu· 
ı• a luamHı müml&lntllr. Bu çı· 
ı· "-- Ce•eral Glrtarl• 4 al· lıınlıklar emtn elıualar ld 
r• ' 1935 4ekl Dan:ıtıde •• ba,le hır harekete kalkıı· 
•· •utkundın - taUara takdirde lrarıılaranda 
ır ~ 4111aaya, holıe•tkllie kudretli Sov,et Hkerlerlal 

p .;.•• harltl korumak için bulacaklardır. 
l· ~ 11• 11 Itır ••ttlr. Telh1ı• - Stalln, 10 mart 1939-

14'ıı tedhtı, ıtddete karıı «Komlatarn, AlmanyaJı 
cl•t 16ıterecells • orta.lan kaldarmak için •• 
..... Hıtler, 27 ikinci teırla emlD •Hıta olaralr Kı:aıl er· 

S 1935 d•yu ku•vetle11dtrm•ll bu· 
~ ••1et hll&6met adamla· lar. ·ÇlnkG Httler harp .le-
~ 1•terlk •• cani bir 110 mekttr. Hıtferln de bir pro· 

1~' maayaldarıdar leter lhttlllt ile tepe •ı•lı 
-.. C~U•elı, tlkklnua 1935 edtlmeıl, Almınyadakl emper· 

' ._ •ıı, ltolı••lkhlc: ayakta 
't tduk,a oaua caa alacak 

· \ llGte•11lıııı dGımaDları 
• '•lıs. 

..... Httler, 21 may111935 -
..:••e ı,ı ••amele edile .. 

.. \ oluna b6tla dea,a 
" •aldarmazlalı paktı J•pa 
"laı . Fakat ıarlıta hiç bir 

jil ~·• karııhklı J&rdım 
il' ~, h lmHla1amayıs Çoa-

l bıç bir saman Almanlar 
. "' ~••llder için harp ıede · 

r ~ ler · Bı,le bir harpte 
~ 'tlta mtllet, adım ltıle al· 

" ~ '•· 86yle Itır pakt lmsa
~· ,-.•lıtaaıa iten lreadl•I aı · 

tı terallıı etlerim.» 
ı· 'Httler, may11 1935 -

"i '-'ı••lzmfn AtJal hayat 
· ~lılıl A•ruııııaya nlfuz 

" I• manffak eldufu 
ı· ~ ""-•, ltlslm fasla aCUaıla 
1,. ~ ~-uun •• hale ıelecefl 
,. Ilı •ıanerek titriyorum. 

yallıt harp JUUHIDI ebedi . 
yea mahYedecaktlr.» 

- Komtnternln yalta11ca 
memleketler ıubelerla• 1935 
nlıaaında 16aderllen tali 
mattan -

,,SoYnt hOlltmetl, Alman· 
ra aleyht••• çalaımak men 
faatlerl Moıko•ada orıaal
ze etmef• •uktedtr oldu . 
l••u ıl1l••elde ae•lnç 
duyar• 

- Moıkera ra.ıyoıu ıpl· 
kert, 19 mart 1935 -

«Almanya - daha llu · 
rlaclea A•rupa ıullııunu teh · 
dit e4ea yaranın ıalclırıanı . • 
Meıko d6 Juraal, 12 flk

teırln 1935 -
« KomGalıt partlılala baı 

laca hetiefl, barltar Nazi re· 
jlmlnl de•lr••k lçla bitin 
muhalif kuv vetlerl 
bir araya toplamakhr. 11 

TOUDIU 

Şarki Prusyada sefer- Bir ı e şik Amerikanın 
berlik manzarası var! h a v a .donanması 

Köniashora hir ordiikarırgi~ını andırıyor. 
J No~·e Ziirher Saytungdau 

1 
Noye Z6hrer Saytunr, 

lauıuıi ıurette 16nderdlfi 
muhabirinin Şarki Pruıya 
ve Danılıde edındtfl lntll,a. 
larını 22 tarihile neıretme 
ktedlr. Aynen tkttbaı etti 
flmlz bu yazıda dealyor ki: 

Şarl&i A•rupanın, balen 
bltla lutanın mletakltal ı•· 
klı (lzerlode mutlak bir rol 
•rnadıfına ıGpbe edilmeme· 
Ildır Hafta ara11nda , f&rld 
Pruıyaya Kauıııberıe •e 
Poloaya koridoru adı •eri· 
len yerden reçmek ıuretlle 
Daazlfe yapılacık ufak bir 
Jolcululr, lnıaaı, muhtelif. 
fakat hiç de yeknaaak ol 
mı1a• bir çok lattbalar Yer 
••ktefiır. 

Betbeltı ki Almanlar, as
keri ıe•klyatıa eeaıh Ye 
bü1Gk kıamını ltltlrmlılerdh; 
zira, trenle reçllen yerlerde 
ıadece mlaferlt bezı ae•kl
yat Ye nakliyata raıtlaaı -
lıyordu . 

Dıter taraftan, ıarl&I Pruı· 
yada, yalnız ılrat katarla
raaın ııtedlfl, buna mukabil 
ldl katarlara• tamamtle mef-
luç bir hale ıeldıtı g6rlll · 
yordu ki bu da ıon 16nler· 
de muhtelif lıtllııametlerde 
olmak lzere ıenıı 6lçlde 
aılreri H•ldyat yapılmakta 
oldui••a. bir delildir. 

Şarki Pıuıya tam bl r .. · 
ferbtırlık •azlretlnerirmlıtlr . 

Harelılt •• H•klyatın mer· 
kezi hallat almıı olan 1Ca
atııberı1 bir ordu kararıl 
hıaı andırmaktadar. Piyade 
•e topçu ku••etlerl, kur · 
maylaran otomobıllerl ıokak 
•e yollara doldurmal&tadar. 
Poltı ku••etlerl de ıentı hır 
öl~Gdedlr; 6yle aalaıılıyer 
ki polıı lcadroıu, Almanya . 
nıa dtfer lt6lıelerlnden cel · 
bedlleD kıtalarla tak•lye 
edllmlıtır. 

Koridora tia b6y6k ku•· 
•etler tahılt edtlmtı oldufu· 
aa ıGphe 1oktur; topçunun 

ııaırda boydan boya m•••t 

ya biç bir levha yoktur •• · 
ya rayhııo JeYhHı vardır . 
Aılııerler büy6k bir faaliyet 
ıöattrmektedlrler . 

Daozlg civarından tGrlü 
top ve tüfek aeılerl ıelmek 

tedlr. Halkala lalklm olan 
lraaaıt ve tellkkller muhte· 
lJfUr. Parti mahft llerı, tabtt 
hGyQk bir t••k •• heyccı n 
içinde yl:ıüyor; fakat bl· 
yGk Yılını teıkll edea ballı 
daba ziyade kayıhı•lıia mG· 
temayll ıchünlydr. Vazl1e 
te yalrıadan •lkıf elan bir 
ıahılyet ıu kaaaattedtr kt, 
DaDzlı, llundan blyle da 
eerbeıt ı•hlr ml kalmah, 
Jokaa Almaayaya mı ıltıbak 
etmeli diye reye mGracaat 
edllmıı olta, ıOpheels ki bü 
yOk bir eluerlyet 11rbt1t ı• 
bire taraftar çıkacaktır; an 
cık, Danzla Almaa1aya mı 
yokıa Lehiıtına mı ilhak 
edlhaelldlr ıekltade bir ple
blet yapılıa verilecek rey 
lerla çofu Almanya ya Hha · 
lu fıtlyccektlr. 

Parti menıuplaranıa tlerl 
ıelenlerlyle g6rOıüldOiu za. 
man, Danztfln Almanyaya 
tlbakı artık bir ı&n meHle· 
•I halini aldıiı intibaı huıl 
edilmektedir. 

Yeni akdedilen Sovyet 
- Alman ekonomi· •• aal· 
dırmashk paktları, NHyo 
aal ıoı,allıt partlılnlaln t9b· 
rlplerlae fazlaalyle ku•nt •e 
hız •ermlıtır. So•yetler Bır · 
ifil $ark paaayarına fıle• 
lttlrik etmemlı •e 1933 
den beri bu -'•fa ıadıce reı 
mi bir heyet 16ndermekle 
iktifa etmlı olmaııaa raf 
men, 11llbtyeth makamhr 
Sovyetlerln bu hareketladen 
Danztr ve Koridor meHle
lertaln umumi bir harbt tn-
ta9 etmlyecell mlna11nı çı. 
karmaktadırlar. 

Alman ha•• ltalcanlıiın 
ıo çıkarmakta oldui11• Ad l~r» 
adındaki hancılık 1Dtcmua1ı 

donaaını11 » « Amer,kaoın ha YA b 
baıhjı a ltı nda atırettlll lr 
yazıda Bırleıtk Amerılııaaı• 
laatarı ııyılır bir doaıom•Y• 
ihtiyacı oldutuau teıltuı et 
tikten ıonra 1•" ciddi, yarı 
alayla lıanıık , «bu a1uaz

1
• 

ki .. -zam ülkeye acaba 111 

dıracaktlr?» DJye ıoruyor .e 
e c• · Amerika luta1ıodı , D 

aubl Amerika de9letlırl v• 
•e de Kanada, Bırleıık de· 

tbtlm•ll 
•letlere ıaldırmuı tellkkl 
olan mtltearrıalardın 
edilebilir, diye ıli•e edlJOr· 

Fakat Japonya hf~ dıza 
alanmıyor. k 

Halbuki, BJrletlk Aatırhl a 
1 •• 

deniz Bakanhfı 24 JeD 
t ...... 

rp ı•mlılae alt ını•• t 
ka ••lelerini tudlk eder • . 
mez, A11oelated Pre•• •J•0

1 reırn 
11 He oeıredılea yırı 

1 
bir haberde Bırlıılk AID~ . 
ka bahriye mıbflllerf~ ~· 
Amerikan deniz ku•wetfer . 

1 eY· 
nln tak•lyıı lne bı •D 

t at · 
ka llde bir ebemmı1e t 
fedll•ekte oldufun• ııbare 

h• er 
edılmlıtl Keza •181 e 
Japooyanln durmıd•• •

1 
b hızlı 1 • 

gıttıkçe artan lr bük il . 
liıblanmuı, Amerıka 
met mahfillerini eodtıe~• 
ıe•ketmekte olduiu k•Y 

1 

•ardır . A . 
Bu itibarlı Btrletlk me 

' bir ban 
rlkanın muazzalll hdıf 
donanma11 kurmakla ııtll lı 

an aıı 
ettiğ i gaye k11meD 

yor d ki 
Maamafib «Adler» b• 

k ·-Hhlbl Bırleılk A••11 1 

Al••DJ•J• 
•a lru ••etlerinin ıhtı . 
karıı da kullanıl•11' k 
malini g&z önl•~• tuturı 
dlyo rkf: k 1 r arı ı 

« cabloda blı• 1 lıa• ,.,a 
meoıel AmertkıD 0 be•• 
relerin kullanılacıfın;ldutu 
ba katmak •oruadı ate 
muz için, Atla• dıaJzl:f• •• . 
tuafıadakl ılllhlarlı • &.n 

dur " · ıul olmak borcumuz ıllihları 
cak orada yapıla• ümlerl . 
takdir ederken hlk 

t D çe· 

ma11• ki, Amerlkadan ıelea 
her ıe1 alhndu; orada da 
basan aad.ce ıu ile yemek 
plflrlllr. 

Amerlkadakl havacıhjıa 

lolılııfı A nupadakl cllçG ile 
ölçülemez. llst kıtada ••zl· 
yıtler ltu ıD• bile hlli bl· 
rlblrlodea çok farlshdar. 

Birleıllr A merlka rlbl, 
Anupınıo da teklmCll faa· 
lı1etlerlnden tamamlyle us· 
akta lralmıı , ldeta ayra bir 
1ıldı•da bulunu1ormuı •azı. 

yetinde olan bır memleket 
ha•acılafıaı ber ıahada kta· 
din• hu bir ıekllde lnlrlıaf 
•• telılmül etUrmlıttr lon 
on yıl lçlade Bırleılk Am•· 
rlka tayaretlllflnln ıöıter
termlt olduiu llerlltk •e te· 
lrlmftlde genç Amerikan ko· 
nıtrükt6rlerlo büyOk Itır ıııı•· 

yı •ardır. Yeal Alman ha•• 
ıl l lhıam kuruluıunda bizim 
ıeao kooıtrükt6rlerlmlzln tle 
a101 ••1• buna benzer bir 
faall1et g6ıtırmelerl icap et· 

mlıtfr. 

Y aln ı• ıunu unutmamalı 
lbımdır ki, ekonomi mar· 
kezlerl ltlrlıtlrlndeD uzak meaa· 
felerle ayrılıp yıpıtmıı olan 
Bırleılk Amerlkada da ha
ncıhiın her ıulteel l9ln 
ldt-al bir faaliyet 1&huı 

mnc•ttur. Geceleyla Na•· 
yorktan ha•alıaarak Kail· 
f ornlya lıtlkamettade ta yare 
yolculufu yapın ve bu yol· 
culak eınuanda zaruri olan 
bir iki ara ln lılnden ıonra 

uteeı 1&bah Ba,nk Okya 
auıu• ınneılt kıyılarına tn· 
eo bir lr lmıe, bu me•leket· 
teki o çOler •• bu 
at,aıltrl• A •rupadaktler4ea 
ne kadar farklı ol-
dufu kakkında bir fikir 
edfaeblllr. 

Bu huıuıi nakliye, ıpor 

tıyarelerlnde elduiu ıtltl, 
a1karl tayarelerde de kea· 
tl ınt hlıHttlrmektedlr. 

.... Alm••Y•Jı ita lnhı 
•• laklraa yoluea rır 
ltn •••ed ... ihn. 

' Hıtlerln 1 mart 1136 
((Bizi• hlt Itır topralr iti · 

~-tfeız yoktur» diye ltaıla
••tkuadaa -

- Almaa lco•Gnlıtl Flo· 
rl•, 1935 lıomlaterD kon· 
ıreıtnde -

" Sarth olarak ıulhun •• 
emniyetin dlımaaıdır. Htt · 
ler ıulhua clefıl, Avrupaaıa 
hem ıarluna, he• de ıar· 
bına karıı bir harbin prot 
ramıdar . 

almıı oldulu dltftaülecek olur· 
ıa, her iki tarafın da ıtllhlı bir 
mleadele1e ne nlıbette ha· 
zırla•mıı olduiu anlaııhr 

Olıa 0111, Lehlıtaala kı · 
H ıGrecek olan bir harp 
olablllr kanaati onlarda hl· 
kimdir. Danzlftn naayonal · 
•oıyallıt mahfıllerlade, kati 
neticenin bir ka~ gln için
de alıaacalına muhakkak 
rözlyle bakılmaktadır. 

Japonlarda 
Alman 

diJf manlığı. 

mlzde Jf rat v• tefrit 8 

1 
klomemlz llıımdır. Sın• :_ 

bundan 
dan Japon1aaın Qn· 
böyle yalnız keadıae 1 

1111et ta 

Bırleılk Amerika kentli· 
alala ı11al ettiği genlı ıaha · 
yı, ıonıuz Hhlllerlal, dıt 
memleketteki topraklarını 

ı~• laünde tutarak, mQte · 
addlt motlrlü muazzam 
uzun meıafe tayarelertala 
ıoktıafına bllha11a bQy6k 
bir ehemmiyet vermlıtlr. 

Bu bakımdan, nlıbaten 
kıea bir zamanda teklmll 
eden bir ha•• ı lllhına lntl· 
kal eden Boclnf, Conıolıda· 
ted, Oouılıı, Martla •e Si· 
koreky tipleri kıyde t•Y•• 
tayarelerdlr. !ocak, böyle 

bir lnklıafıa ıayet pahalıya 
mal olduiuau, AmerUcatlakl 
faaliyet de 1aıtermektodlr. 
Zira «Uçan Kal•• afla ••· 
rJlea' Beo•••'• bG1tllr tiple· 
rıad-. nfha,.et b• yal eo 
ıaa• ımal •e orduya teıllm 
eddebJlmlttlr. Dclrt motclrlG 
tamaml1le madeni lek H· 

eatıhh •• altı makineli 
tQfek h6crell ta1are, taatte 
•aaatl 325·350 kilometre bir 
ıüratlı on iki Hat ha-.ada 
kalmaktadır ki, Bırleıtk 
Amerlkaaıa ltu Hhada taaal 
etttfl en mlkemm•I bir tip . 
tir. 

' ' ı· 

.. 

~''-•yet ltuıya ••lh lıte
>,,, O muhakkak ki ı•I · ' 
d&ımaaı elaa Itır de•· 

tı, .• 

:•u.,, lerlla mut 1938 -
ıı''J•aal - ıoıyallıtlerJ, ltu 
ll dGaya11aıD orta Y• • 

'~' Moıko•aclakl bolıe•lk 
"ıiılerla haykırmaların 

' daha siyada ruhen bir 
'>• ı•tlren hiç hlr ıay t,,, 
~•laıs Itır telr memleket 
-.,.a .. ltata strtı••kt•• 
,, •• içtin• p etlerls e. 
lelıet de So•1et R••Ja • 

liıt1er, 20 1ubat 1938-
ll•anya bolıe•lz•I• 
ti blylk laedefıdır . oı. 
' lıtlkbıllmlıl• öltllrü · 

~lr dlımanı el•ak olaa 
.... 1.11. ıa•l•I ml•a 

' 
t• ıırtı••k bir tlelılllr 

' ltttler, (MIH.ielem) .... -

- lo•J•t ıazetelarl , 23 
may11 1935 -

Gayet açık olarak lroa•ı 
1Dak lıtfyorum Çüaklt Hıt
lerl• benim temıll ettlllm 
de•let hakkında afıza al. 
•aktaa çeklnmedlil ıözler, 
b•al her tGrlü kayıtlardaa 
kurtarır . 

Ben buıada hekhyım Çüa
kl Hıtlerln ltltlD beyaaat 
ları •• tekllflerl be•lm tem 
ıtl ~ttlll• de•l•t laallu 
aleJhl•decllr.,, 

Llt•laofu• 17 mart 
1938 da Milletler Cemı,.ett 
lleyaaatından .-

faıtıt S•a1Uka1ının dfta· 
ya •• medeatyet aleyhin• 
baıırhJamıyacafı hl~ btr 
cl•ar•t 1oktur. 

-Radekln muhakemeıln . 

dea ıonra Pra•~•nıa J ı• 
lıtat 1937 de 11zdılı ••ka · 

ı • .ı •• -

Daaslr tle Hla::eri bir mer 
kez olmuıtur. Sokaklar He 
lm••ehr - S S K.u•etlerl ile 
dolup tıımalctadır. Bu He· 
l•••ehr meaıudlarıaı, mu•· 
tazam Almaa orduıu lcuvvel· 
lerladen t•ırık etmek ıB,· 
leımektedb; b•nlar 1ala111 
6olformalaruulakl uf ak te
fek teferruatta muntazam 
ve faal Almaa orduıu etra 
fıadan ayralmaktadırlar 

Kaldı ki, Alkerlertn çofu 
ılmall Almaa1a lehcHIJ'I• 
detıl, Ba•pera •• V8rtem· 
lehceıı,.le koauımakta•ır. 

Tafekler, laafıf •• afif ••
kl••ll tafekler, tank .lafı •• 
pı,.ade topları, •lnclrll nak 
lt,.e ote•oltlllerl, ku•a•tla 
otoblllerl •e battl efradın 

lıt •e ltaıındalrller hHılı 

•e ıörlllne hepıl de Al
man1adan gelmlıtlr. 

S S. lutalarıaa ••Hup 
otemoblllerla bazılarında 

Daazlı ıtlart•ta levhuı 16· 
rll•ektetllr; fakat t•ltaatla 

Tokyodan Dally [kı,reı· 
H bildiriliyor: 

Moıkova ile bir pakt 
imzalamak ıuretlyle kendi · 
ıfne Almanyaoıa ne tnrlG 
bir ihanette bulunmuı ol· 
c:lufunu anlayan Tellyoda 
Alman aleybtarlıjı ıtddetlı 
bir ıurette kencltnl s6•ter
mektedlr. 

Alman lelraatalarına irim· 
•• uframı~or. AlmaDJ'a, hal · 
,.. •• JapoDJ'• arasında Qç 
IO bir ıttıfalun eH11nı ha . 
sarlamıı olan Japoayanın 
Berlln ıeffrlaln baltHı Oıı
na, oflunun dtplomattk 
meılejla• ıtrdlflne liaat 
etUftnl ıöyl•mlı •• de•fı. 
Ur kt: 

- Bıa her zaman o•un 
ercluda lııalma1ı•ı lıtemlı· 
tim . 

llUla ıaHtıler Itır alı11· 

neo yepyeni bir ' eld ğl•I 
kip etme.ı lazım 1 
1azmaktadırlar · 

ki' Ho~t Şımbuo dıyer · 
Yazık ki 11laa avct1 ıD• yı 

J l ki AlmaD-
lın ıoktuh> latım• k 
yanın arkaaıadıa yürOyece 

oian halya lllıhD aynı ıu · 
retle harekat etmımtzl lıU · 
yecektlr. Fakat Sovyet hü· 
kameti ıle lromlatırn biri · 
blrl•den a1rahr bir ıeyJer 
deftldır O halde boıu bo· 
fUDa De dlJ• samanı•JSI 

heder etmelı?» 
$•111dıkı halde JaponJa 

ile lnaıltereal• mOaaıelta . 
tıad• bır tak1111 .ılahlar •e 
ıoklıaflar vuku• ~elmeıl 

111auıkl• 1arolmıktedlr. 
Tokyodaki Alman ıeflrl 

Her Von Otu• de•amlı ıü 
kütu•A mukabil lnııllz H · 
fırı Sır Robert Eralgleala 
ıayfiye~adea Tokyoya d6n· 
meıl ıfyaıl mahfillerde bir 
takılll tehirler• yol açmıı· 

tar. 

DJler taraftan, Birleıılc 
AmerJka hı •acıhiınıa denıa 
tayarelerlade •• tayare •na 
ıemlıl ••ıaatında bGJlk 
lecrültelerl vartlar 

1 
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A iman taya re- B a ık esir ) r 1 1 ,111 ç e ,, j ı· g· t~ tf ımnıııııınn1RD11nı111ınııımııııunıııııııınnHHıııınoıınınm•ıınnıııınıınm1ınınuımınııınıınnıınmınnıın1111unımııııonınıınuı•ınıın 
leri dün Va -
fOVayı bombar
dıman etti. 

(Baı tarafı birine~ ı yf d ) 
ketin lnglltere tle Fransayı 
f aallyete getlrmeğe kifı o1· 
duiu kaoaatlal beılemekte
.llr. 

ingilferede: 
Londra, 2 (Radyo) 

iYam Ye Lordlar .Kamara
lerı eaat 1 O da toplanmıı 
hr. MOteakıben fotlıar eden 
reıml bir teblığde he. va ıe 
ferlerinin dahil ve hariçte 
bu günden itibaren kaldı 
rıldığı ıliD olunmuıtur, 

Alman donan ası: 
Roma, 2 (Rad,o) - Be· 

ltnden alınan haberler ga: 
re Alman doaanma11 Polon· 
yanın Gtdlnya eabtllerlnl 
abluka için emir lmııtır. 

HülcQmet, aynı zamaod 
Polonya topraklarının Al 
manlar için tehlılcell mıo · ı 
taka. olduiunu ilin etmııttr . 

Parla, 2(Radyo). Polon 
ya 1efirl, bu aün aaat onda 
Hariciye Nazırı Booneyl zl 

yaret etmiı ve Polonya hu 
dudlarına Alman ıkerlerl 
tarafından tecavlz edıl rek 
d6rt kaHba l19al ettiklerini 
•e bazı ukeri binalar 
bomba attıklarını bıldırmlr 
tir 

Da zlğin ilhakı: 
Daaztg, l (Radyo) - Nazi· 

ler ltderl Foreter, bu ı bah 
11at onda Hltlere bir tel· 
ıraf çekmıı ve yirmi yıl · 
dan beri anıı vat~nd n h k 
11z 1ere ayrılmıı olan O n · 
zlil llh k ettlih:ıl. kftdrn, 
erkek bOtüa Daozlg halkının 

Almanya He beraber oldu 
tunu ve bu ıüoü gördüğQn 
den dolayl bahtiyarlı duy· 
dulunu blldırmfıtlr . 

İngiliz kabine
ain EdenleÇö
rçil de girecek. 
( Baı tarafı birinci aayf ada) 

lltemeılal btldırdlk. 

fra111anıo Berlln sefiri 
Kolonduda aynı m6rac atı 
7apmııtır. 

Şu dakika da danyanın 

en bG1ük btr k11mıoın ma
nevi mQzaheretlnden emin 
olarak taahhQdlerlmlze lftdık 
kıld. ğımııı tekrar edayorum. 

Çemberlayn, nu~kuna de· 
vamla Polonya· Almanya 
aruındakl lhllllfın ıulh~ 

bertaraf edllmeal için ıulhu 
ıeven bQt6o devletlerin ıon 
gayretlerini aarf ettiklerini 
ıaylemtı ve ltalya Beşvekıll 
Mu11ollnlnln de elinden g le· 

ol yaptıfıaı tllve eylemtıtlr 
Parllmeato mQteaklben 

müdafaa bOtceelne zamlme 
ten bet ytb mll1on liralık 

bir tahıleat kabul eylemlf· 
Ur. 

Loodr , 2 (Radyo) - it · 
eller Ye ltberaller tarafından 
Yerilen blr takrtrd hükO· 
m~te tam bir itim t beslen 
dlll btldlrllmlttlr . 

Söylendlifne ıe>re lnatl · 
tere kaltlneılnln tam v kl
mıl bir ıekllde takvty ıl 

l~I• Lord Ç6rçll Eden Gre 
n•ud ve Sır Aulbal Sıokler 
tie kabine.le 1er almıılar · 

tlır. 

s ı.k •• ı •• 11~~~·~.~~.·~.~.:·d~h•~~~: ;TQrkdili matbaası 
~ dızhburun ormanından 178 metremtkabı mıkdarınde çam = 

kereıtel ı eatııa çıkanlmııtır. 1 · 
2 Sataş 8 9 1939 cuma günü ıaat ıs B.ı lıke.ılr Or ! Vılayet matbauı Türkdlll aıatbe 11 adı altında ıaz ttsılı.ln lduealnde faaltyete 

mım Çevlrge Müdürlüğü dafreılnd e artırma ile yapılecakhr. e; geçmlıtlr '(TÜRKOILh> 
J _ Beher metremtkabının muhammen fiah 5 lira e 14 Seneden beri muntazaman çık n ve kartlerine h zmet eden , 

~O .~:u:~:::::• B~Ş ~:~~:~~n ~;:~~:••I Balıkeo!r Orman Elı: amtul bu ouretle ;~ ;; ;j·;~lde ;:~·;:;·~~l~o~) 
5 - Muv kat ı euı:oıı.t 68 lir 9 lrnruıtur . == 

(

S a t f ya loı7. ormon kanununun 6 ncı maddeılod ı k h •-
Ucuz, temiz ve ıOratle bt>rkeıln lhllyeçlarnıa cevap verece , eraul memnuP 6 yaz ı lı olduğu ıeltCld aatııa çıkerılmıt olup 2490 

& dec"k bir ıekle koou\muılur. uyılı kaouo ııhk ı do trcılode ıat ıı yepılftcaktı 
e Reımf ve husuıi m6~11uelere atd defter Ye her türlü cedveller, makbuzları 1 - ~- 264 
§ davetiyeler, kartv.~tler, zarf ve kliıt baılıkları, zulf ttkilde tııbedlltr. 

Blılıkesir llskeri safın ~ Kitap Ye mecmua ba11lır, cllt1apıl1r . 
~----~------·-=-------------....:..------~..:_ __ _ 

al « konıisyonundan: il Türkdili matbaası 
ı - Edremit ve Ayvalık garnizonu btrlllderlnln ihtl· 

yacı olan 550 ton yulaf eksiltmeye konulmuıtur . 
2 - Muh mmen b deli 24750 liradır 

1 Her yerden ılparlı kabul eder TC lıtenıldıjl ıektlde hazırlar . 
3 - Muvakk t teminatı 1856 lira 25 kuruıtur. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulı l e 11 9 939 pazarteıl 

ıann ı at 16 dıı Edremit tüm utın alma komlıyonu bl
a ıod y pılacaktır. Teklif mektupl arı 18 t 16 dan bir 

uat evvel k om ıyooa leıltm d!lmtı olac ktır. 

1 Dikkat : Matbaa ııter&le alikadar her t6rlü muiaabeıat fçlD ıu adreae mü· 

racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

5 - Şartoemeyl görmek latl ye11ler her g6n komisyon. 
~a g6rebılır 4 - 1 - 269 

\u nııımııunıııllHlıı uıınııııumıııımmamnıuııııııııuuıınınnınııııııını!!! uıııııuınınıııuuıınıunıııun11111111ıınınııııııımınınınnıınımnmnıouuomı 
ııunuııııuımnıuınııuııııuuıuınıııııııııınııııııııuıııııııııınnıuıııııııııııııııuııııııııııımınııımıııınıııııııııııııuıııııı~ınıııııııunıuıııııııuıınııııııııııııııııonıınnıru 

1 KIRTASiYECI 
· it.kesir Ask(~ri Satın 
Alıııtı Koınis,7()tııındaıı: ., 
1 - Edremit Ye Bergam garnfzonl rı blrllklerlnln lh 

Uyaçıarı olen un elulltm ye konulmuıtur. 
2 - Etremıt unu (510000 kılo) muht!mmen bedeli 

57375 lfra muvakkat teminatı q3Q4 liradır. Beraama unu 
(400000 kılo) muhammen bedelt 48000 muya&ıkat temi· 
nalı 36( O Ura dır 

1 KADRi UZKUR 
3 - E s ıtme Edremttt tüm eatın alma &ıomle7onu 1 Her türlü k1rtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak t~-1 min edebilirsiniz. 
bınaeında yepılacakt r . 

4 - Ekılltme kapalı zarf uıulılc 13 9-939 Ç&rfllrolta 
günü ıaet I 6 da, talipler teklif md<tup' ırını bir uıat ev•tl 
komisyona le 11 edeceklerdir. 

5 Ş rtnameyl görmek lıtlyenltı her gOn koaıfı~on · 
d görülebtlfr 4 - 1 273 

1 Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

"ııuıııııııııınıııınıınouııııııııuııııııııııoıiıııııınnııııııııuıuııııııııınıuınınınıınıiıııımnıınıınumınıııııınııunııııııııııuııuıııınımunıııııııııınıııınıınuıınnıın 
üı·kiye CtınıhııriyetiZiı·<ı<• t 

Ba kası Balıkesiı· Şulıesinden: 
Köyü Mevkii Mıktarı 

dekar M . 

Kara çeltlk 143 364 
ç plf alanı 

Cınıı 

tarla 

Hudut 

Şarkan Hacı 

Tapu unet borçlu fımt 
No 
42 .Karaçeptı k6yden 

Ömer oilu Mehmet Ah Yereıeıl ti· 
malen koca çay 
azmak ormanlık. 
ıarben tahılldar 

Ahmet cenuben 
eıkl pirinçlik harkı 

2814 No: lu kanun ıumulQne d h ı l 259 no: lu takıltlendlrllmıo borcunu Yaktlnde telliye 
etml'!dlitnden yukarıda evsafı yezıh gayri menkuller tahıtll emval yohyle mtuyedeye 
çıkarılmııtar Arttırma 26 ağustoı 939 tarihinde beılamak üzere yirmi bir ı<in olup 
15 eylu\ 939 tar.hinde cuma ıOnü aaat 15 te birinci lhaleel Ye on ıfin ıonra da ikinci 
tbaleBI Balıkeılr Vt'ay t Etcümen.nde 10.pıluaLtıı Tal ı plerln cf• ha f, z e D"el611 at el 
mak ve pey eürmek üzere J<iııde on ttmlaat eLçul1e Bal ı luıl t T C Z traet Bınlı11 na 
baı vurmelnra lizınıdır . De\lllıye, fere§ haıcı vuatr nıaanflıu mOıtul) e aittir 
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Satllık değirmen 
ııt' Bıtadıçta At jlbük Ye Yukarıbük mnktlerlnde H• ~I 

bey deflrmenlerl denilen biri ocak halinde ve dıferl 1 . 
taıh Ye d6rt ptmuk çıkraklı mamur deilrme•lertn t•"';. 
mı aatılıktır . Talip olanların eekl mebuslardan Bay Mt 
met Vehbi Bolaka mGracaat etmeleri 111.n olunur. 

1- 3 ....../ 
--------------------------------~ Hıılıkesiı· Vilayet Nafıa 

Müdüı~tiiğ·ündefl: 
,.~ 

1 - Manyas hOkumet konaiıaın ikmali lnıaatı • 
elrılltmeye konulmuıtur. 

2 - lıın bedelt keıf ı 1600 liradır. 
3 ~ Bu ite aıt evrak ıuolardn: Fıat bordroıu ye "''ı 

Hha cetYelı, keııf hu 'aaa cedvelt, nafıa yapı tılerl fı"~ı 
ve umumi tartnameıl, bayındırlık tılerl ıenel ıartn•"';o 
ekeıltme ıartoameıt, mukavele örtıcfl, olup lıtlyenler 
evrakı her 16 Balıkeılr Nafıa MGdllrlülGude 16rebtUrl•'• 

-

l 

• 
• 
• I 

•ı 

4 - Eluıltme 15 9 939 tarihine raıtlıyan cuma ıO~~ 
ıaat on beıte Maayae bOlcum•t kooafında kaymak•"'1ı.ı· 

·~~--~~~~~~~~~--~-~~~--------~~----~~----------~ı mak ~ında teıekkül edecek Nafia ekııltme komlıyonu 
1 

zurunda yapılacaiından ••tekltlerla mezkur kom1•1°' ttı Devlet Denıir)r(~lları 3 ııcü 
lşletıne Müdürliiğüııden: 

1940 Seneıl mayı ı ıonuua k dar Balıkeatr ve Soma depolarnıda mlbtar, muhammen 
b del, muvakkat temlnnt miktarları oıaiıda yazılı kömürün hhmıl ·u tehlı1e iti lcapalı 
z rf usulu ile ekılltmeye koomuıtur. 

Elulltme J 8 9 939 pazart el günQ ıut 15 de Balıkeılrde 3 DcO lıletme blnuında 
ekılltme komisyonunda yapılac khr. 

lıteklıler 2490 uyılı k nunun 32 •• 33 ı:ıcü m cldelulne tt•fıksn hazırlıyıcdlıt1 
urfl rı th le günO olar k teıbıt edilen yukarıdaki tarihte ıeat 14 el edar lrnmlıJoD 
relılne m kbuz mukabtlt lcıllm etmrı bulunmaları Ilı.ur dsr. B .. b ptald ıartna me ve 
multnvelename projeleri lıletme MüdOrlOiündeo n Soaıo htuyoııumdan p1111ız ahna
btltr . 

Bir tonun Bir tonun 
tahmil& için tahllyeıl için Muhammen 
muhammen muhammen bedel Muvakkat 

Mıkdrırı b deh bedel tutarı teminat 
too: kuruı: kuruı: lira: kuruı: 

Balıkea'r deposu 2000 15 i4 580 4350 
Soma depoıu 2000 15 14 580 4350 
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mOracaatlan ı · ~•1 
5 - latekl,lerln bu ite alt 120 liralık muvakkat ted' - Sır 

kb" \' nalını Manyaa malı ndılına yatırdıklarına dair m• J/ il 
11° tt" ve1a bu miktarda ı•Y nı _k lnıl banka mektub• ile ih• ,ı-· 

ea ıon eeklz gOn evvel Bahkeıfr vallltilae mllracaatla ~ .. '1 
•akları ehliyet veılkHı ye tfcaret od .. ı •ealkaıı ıle bırll .... ,, ~ 
te yukarıda yazılı ıün ve ıaatle ekılltme komlıyonU •t 
hl ı tıoe Oracaatlan ilan olunur. .. , 

412v ~,. 
--------------------------------------- 1 Balıkesir Askeri Sııtın 

' Alııııı Koınisy<,nıındaJl~ 
1 - Edremit tftm btrlıklerınıo ıhtlyaçları oJan ı . OOO (; 

ton odun eluthmeye konulmuıtur. 
2 Muhammen bedeli 8000 ltraciır . 

3 Muvakkat teminatı 600 laradır. ıe' 
4 Ekıtltme kapalı zarf uıuhle 11 9.939 pı••:ı0, 

1'1116 eaat 9 da Edremit tüm ntın alma komlı1011u 
00

1 

11nda yapılacaktır. Teklif mektupları nal 9 da ko111I•~ 
i teıhm ed •lmlı olaeaktır. 4 -~ 
j Baııldıjı yer: TOrkdtU matbaaıı 8ahkuır 


