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5 EYLÜL SALI 1139 

1 

lrntwaz Sahibi: Ba/Jkesir 
. /'IJebusu Har_rettin. Karan 
ı. ~e--şrıyat Müdt1rü u rnurn 11 

Yıllılı : 800 
Allı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuru~lur 
Adres: Türkdlll 

Ralıktslr B ·r ' fuol ı a. 
___ _!..,;;;.~G"::on:::'.•e::r:;';ıe1;ddi:"n;;- ._l'J ık,. H~r ti u u Çıkar. 

Pııtza rt .. •• 

Gt.7NDELİX. SİY .&SAL GAZETE 
ON DÔRD0NC0 YIL SA Yl: 4273 

Hitler dün otomobille harp sahasına gitti. · 
karar 
saatlerine 
doS)ru .. 
..._ Gtındih haberlerine gön: -

3 EYLÜL 
$1•dl ıaat tl6rt. Saltab· 

taa berJ herkH ratl10 lteıı• 
41a. u.u.ı ka•aat• ılre 
PelNyatla•, •Ghlm ulrerl 
~•iterler almak tçla daha 
.. ltkat ... beklemek llsım. 
8ttla •eraklar bir nekta 
'•tinde toplanmııtn: laıll · 
tere •• f ra•ıa htUa 6metferl 
'• yapaeslılar? 

Bır rl••1•t rellyor: Çem· 
a..rl&yn a•ele partlılae ken• 
•ı kaltl•eıtade I; •azırhk 
''ırmıı; fakat a••l• partlıl 
-.., tekltfı red etmlt· Acaba 
... ltlr teretltllt ve lbtlllf 
lll•etl •hitr? Diler bir rl 
•ayete ılre kabine, Eden 
•• Çirçtlla, tıttralsf tle talr
•lye edflecekttr. 

Bır habe-r de ıu: loııltere 
11e Fraau Polonya toprak 
larıada bulunan .\iman kıta 
l,rınıa hemen ıerl alınma 
•ıeı Berllne, teklif etmıılcr . 

Foa Rt'9enbop bu teklıfı 
PGhrere arndeceiln ı bıldlr· 
lbelcle kalm ııl 

Radyolar ıuıuyor. Ajanı 

btıtealerlatie mlhlm telır 
bır laat.er •ar: halya, Alman 
l@h ıhttllflarıoıe uzlaım• 
l'•l• ile halledllmHI lçla 
'ranH •••din.le blr teıeb
~lı yapmıt EıaH• Alma•· 
l'a keatll hareketleri•• bir 
te~a•Oz ••J• harp mahiyeti 
••rll•eelnl lllemlyor Hıtler, 
•ade~e hatlut tHh•llı •• le · 
•ı~ yaptıiını ldd ı a etmek 
tedtr. Fakat btaler tlln11z 
l.tr .. aıka harbin Çtade kaç 
htına rtrmlt oldufUDU .la 
f»tltyorus, Ordular bofuı~
)or; rlıı!rler yanıyor; ılvıl 

~alk thtlne lto•ba 1•iı1or 
1914 6n htr kaı gl\n lç 'nde 
lfl&ı eden taktlilnl ldeta 
ltlırarla tma lı ta ol dutunu 
Hrayorus. Sırblıtana teca· 
'tGs baıladıiı •akit BerltntD 
VfJa•aya Bulhatı fU idi: 

~l\emaayayı kırmayınız!Bul · 
''•lıtanı okıayınız! MOca· 
.t•lerı yerlade •e yalnız 
Sırbt.tanla J•pmak l azımdır.» 
YıJa•a dahi Hdece Sır .. lı . 
t • 
'•ı, yola ıetırmel<ten beb . 
'-4ı1ordu Bu küçOlr •• 
illle•zll ceaalandırma hare· 
~•tlatn lktbetı yafaız A..,u· 
•a laıaalJetlne 9 mthon kur
~'•• mal ol•uıtur. 

Mastde J•pmıı oldutu 
-• lıtlkbalde papac•I• hla· 
"ııetlercle• dolayı Alm••F• 
~u11olıaı1e teıekkOr e.lly•r· 
'Cu,.ollal haldelrl bitaraf 
-• baraıcı barekettade• de 
ı,,, Çemberllynclea de ~tr 
t .. •lıklr ka saamııtır. ltal 
)aaı• mazideki yartiımlara•• 
'' çek hlltyoraa. Acaba fı
''lcbaldekl htzmetlerlD n• 
''-•ak? · Oau .ta bir defa 

f. R. ATAY 
<a .......... ,ı.t1a) 

INGILIZ TAYARELERI . ALMAN TOPRAKLARI 
OZERINDE UÇARAK BEYANNAMELER ATTl~AR. 

------- . Leh senayı mer-
Almanlar üç şehiri daha aldılar. Tayareler mühıın b d an etti 
ke.Zlerini ve Varşovadaki tayare fabrikasını bOID ar ım ' 

--------------.. ····•••••• ....--- beler oluyor . 
Alman kıtaatı Vistul nehrini ıeçti, Silezyada kanii muhıre 

INGILIZ - FRA:\Slz SEFi"il"LEaı BEllLJ~I TERK ETTi 

Fransız kara deniz ve hava kuvvetleri ' . 
de Alın.an yaya karşı harekete geçtı. 

r ı 

-
/lifler bir aske'ri kılayı Le/llşcfr 

Lon<lra, -ı IHadyoj - İıı~iliz \'(~ Ff'ansız ~P
fil'leri scfart~t eı·kf\nile hiı'liklf~ diiıı Herlini ıerk 
elmişlerrl.ir. 

Silezyada kaulı muharelwler olmaktadır. Vis~ 
tnl nehriııi bir ~aç noktadarı geçerı Alman kııaaıı 
ileri hcı rPk~\tma dev:uu ~ı m~lued iı·. 

Lorıdra, 4 1Rad~ro1 - Almaıı - Leh uıulıa~a-
matı t~trafında alıııu n lıH herler şu mt·r~t·zde top. 
lannıaktadır: lliıltw diiu oıomobille harp ~.,itası
na gitmi~ Yt ~ a~kt~ı·i harekfllı ~üzdt·n ~eciı·rııi~, 

• ' t • • 

ıuulıarehe ''aZİ\eti ile hizz<ıt alaka(for olmu~-. . 
tur. l>ii11kii harekatla AlmHrı kılHlaı·ı yenidt~tı iİ(J 

L~h ~clıirirı i i~gal ctnıişlet'(lir. Bu harekatla heş 
. \ l maıı ta va re~i d iisü rlil m ii ~l ii,.. 

• • • 
:\.lruau kuvvetl~ri Krakovaya dogru ilPrile-

mekh~dirleı· .. \lmaıılar ~arıa~ i mıntaka~ım ~ukut 
t~llirmek ici11 siddetli taal'ruzlarda hulurırualua-

• ~ j 

dıl'IHr. Bilhas~a düıı yapıları Alnıaıı ta.Yare-
leriniıı ucu~lar·ı e~ııa~rnda 7 tavan• VP hir la 

o# • ' ' 

.var' ~ haloıw cliişüriilnıii~ı iir. Alrııaulaı· hunlara 
mukabil Var:1ova lavare fabrikalaril<~ vedtlk ıa
,·areleri tioıu.hardmı«111 ederek bir havli lıa~araıa . . 
u~raımışur. Hu arada hir' hastalı~1uey~ atılan 

bombalardan i~alwt olnıuş n~ ~5 hasl.a c:()(·11k ile 
hes hasla bakıcı kadırı v:.ırala1111ustır. . ~ . 

1.outlra, 4 1 Bad~·o J - Yeııizcl:iml hiikı)meti 
lıiitiin kuvvetilt> hiitiiıı l(~lir mera bal~ rı!u 1.n
ızi herP11 i u emri nt~ hıra k ı ıA-ı rt1 re~nu• n hlltlı rmış-

1 i r. 
Londra, 4 llhıdyol - Lnrıdradaki kadııı H:ı 

coenklarm ıahJi~·esint~ haşlarınıış ve de"ani et
;ıwkttıdir Şimdi~· ı~ kadar tahliye +ldilcnleri11 ade
di hir mılvoııa :·akh~şnıaktadır. 

Londra·~ 4 IHad:·o\ - İn~iliz - Fı·an:-ı ız gazr,. 
teleri HitlerP k;ırş ı şiıldetli ru·şri~· ~.r:ı devam 
elınektedirler. Gazeteler llitlerizmin ~'akındtl 

~ 1• •k kumanda heytti 
Y""'~ Al•nn ordusu ve donanması 

1 .... 

malı volacağmı bildirmektedirler. . ·şgal 
~ . . ı . k d • ı ı .. · ıa ~eu ı 
~nuuıyt~ a ar ·' nıa11 ar ut,: vı • .. , erinde 

etmiş hulnnmaktadırhır. Biin Hollanda ;;z,l,lauda 
bazı ı.a)' areleriıı uçtuğu göf'iiluıii~ ,.. . llt~ ~id-
lıiikı'ııneli hu han~kt'Iİ alakadal'lar ııt\ııl!U' • 
delh~ fll' t)(e .. ı.o ~tmi~tir. ·ı w~en- 1 

Blit.iin lugiliz sahilleri hoyunca ıorP'. ·\ıi J ha- ı 
miştir . . \imanlar diin iki Ltıh tahtelbıılı1ırı · tıı· 

. ·ı ıuış . . 
lırnıışlardır. Lelı kıtaatı üc sehiri §!t•rı · .. ,1•••11 . • • u·ı "o . 

Fili~ti11d .· ki Yahudiler İngiliz ordu~u ' ~ 
lü olarak K 't,vıledilıuege ha~.- ıanıı~hırıltr . 

r ı uı •·m-Sü H·ws kanalı llısır ordu~u ıara ıtıl' . 
· • ' ... tt~ rtı hat ı 

niyPte alrnıuı~ ve hlzııu gt'len ıuiidnfa::t 
ittihaz edilruisLir. ·l d I . . k·ıhiııesinde Loııdra, 4 Ha ~1 0 -- \cnı lıarp • . .. 
l 1

. 1 ... 1 11 - .. 1 (örcıl dun 
>a ırıvt~ 1ll'J11cı ı>l'ı n~una 1retırı etı : • 

A V(jU; Kamaı·a~rnda iİk defu ola rak he~·anatla 
huluıımus \f' miit.t·cavizin hıv ı k olduğu akıbeti 
bulacağıı:ı ~öyl .. ıui~, ~idtleılt~· alkışlaunuşur. Ati~
' a i~mindek i 111 ii lı eei vüklii :\ ruerikau y<~ku gem_ı-
• • . ı ıoı·pıllt•rıerek 
si ...\lıu:uı · taht.-lbahirlerı tararuwan .. •· · ~ · b _ 

. . . . f 1 . dört \'llZ l\ıı:ı lJ 
batırılıuışı.ır. f ;.~111111111 ıçınc f~ )IJI • • 9 
lunmaklM idi. Hadi~e luf(iliz ka asularıııdan -00 
mili uwsafed~ •'fWt~ ~·arı C'lmi~tir. · - .. 

Yolcularcla11 800 ki~i kurtarıluıı~, tlıf(t~rlcrınııı 
'• 

kurtarılması İ•Jİn uğraşıhuaktudır. . . 
.\lnıanlar hü,·Je bir "f'lllİ~ i toq!ı!lmııedık-

leriui hildirmişJerdir. Bumw f n~ıhıl e r ta
rafından ~ ı pıJdı~ırıı ,·t·~ ahtıt. la ~Pl'~P.ri hir torpi
IP carpı.ı~ırn sfivlP111Pktedirh·r. 

i,ouilra, 4 (Radyo! Oiirı ilk olarak İngiliz 
ta art'ltıri Alman t.opraklarında uçuş ~'armrak 

(Sonu lkl•cl ıabı fede ' 

SON DAKİKA: 
-
Kieldeki Al -
man donanma· 
sı bombardı
man edildi. 
Lnadre, 4 (Radyo) - Leb 

ku•ntl~rl bir çok noktalarda 
rnuYafhklyetlı mulcabtl ta
arruzlarda bulun•uılardır. 

laıllız tayarelerl tarafın · 
ilan Aln:ıao topraklarıada ah . 
lan beyannamelerin atledt 
6 mtlrond11 n fazladır. 

f taa111. hava ku•vet · 
lerl ı • mtlılik hraHutla 
iktifa etmıılerdtr. 

log ılıa taJareleri bu 160 
ı•~ •aktt Kıe l limanında bu· 
l11nan Atman harp ı•mlle ... 
rlnl taabeth ıurette L

0 
L "' 

o IDoar · 
(So•• 41r41acı ıa,fa4a) 



IAYPA ı Z TORltDILI 

lngiliz - Fransız kuvvetleri karşısında 

ALMANYA HA' 81 
K A Y E O E C E K 5· u 
1 1 

' y 
Yazan: Wilson Woodsido b• •• 1 1 k 1 

«lodtrecetlm darbe gece- rtkt tuafm 24 zırhlısına mu· ır oy ev e ut 
1 

acak 
le1ln düıen bir yı ldırım ıt k bıl 6 zırhl ı, umumiyetle 
bl olacaktır . » Bu ı&zü Hlt- tk t bir ç..,yrek mılyon tona 
ler ıö1leml1t1r. Gör!ng ıe mukabil, üç çe yre aı llyon 
çea sene e1!Ql ayında baı ton& nlıktırler ). Bununla 
ıöıteren buhran eanaaında beraber m fhve rcllP.r bö rle 

kendt tayarec ılerlne ı6yle bir tecrübeye k lk ııırlaree 

Gece Halkevinde o günün 
şerefine tarihi bir piyes 

temsil edilecektir. 
hitap etti: ıonuoda muvaffak olamıya 6 Eyl61 ıehrl o\lz kurtuluıu 

«Siz, 1lmaayanın yenil· c klımnı görecekler, deniz •un 17 el yı l dönümü bu ıene 
mez ha•a ku•vetlerln nasıl sılahlarn:nn ıeue muharebe Halkevlnin lzmtrler, Kaaap · ı 
hnır bulunduiunu blhral de mühim bir v zlfe göre lar , Halkevl park. eıkt Bele 
nl• Bır kumanda, ondan bil ceklerl eolnıılacak, o za . diye meydanındaki hope.rlörlle 
ıoara dftımanımızın ba110°a man denizlerde büıbütün oralarda toplanan halkımıza 
cehennem yafacakttr. SOrat· berbat bir ha le düıeceı'·ler gündüz Ankara ha•adlılerln 
it bir darbe; fakat onlara dtr. den anm aaat c•vel yani l'l&t 
lıtlrdea mabYedecek derece- Şimdiki halde havada to yarım ıle bir arc"nda btr 
de tlddeth bir darbe!» nlıter devle tlr.r, fiçe tld ıöyle• verilmek ıureUle kut 

Alman tarlhl11Jde felaket üıtün b ir yazlyett dtrler. lanecektır. 
ı•Urlcl roller oynıyao m6 Fakat güveotllr bir kaynak Gece, alke•I temıll ko 
kemmel pllna, ~abuk. za· tan alınan haberlere göre 1---

ferlere yenilmez Alman bu y z 100uoda bu ihtGn edilebilir . Alman mütebaa· 
kudretine iaanıı, ılmdl tıçln lük olbay t bulacaktır . Oıı ııalı:.ırınıo heaaplarına göre 
eG Rayhın ılyaıetlnde de dan sonra. oyda en ı•iı böyle bir lu ta yollar ve ba 
hlklm buhınmaktadır. 5000 t yare yaparak 1918 va iyi olduğu takdirde düt 

Nazllerla de ıtddetlt har deki tmalat eevlyeıılne çık-

be. •• çabuk zııferde kul Rfa az111etmft olen it Uf ak 
lanmak fıtlyeeeklerl a\lah · devletleri, e.yhk lmalltları 
lar ı•nlardır: J 000 den az olan mıbvercl 

Ta1are; dentzaltı •e l8Dk. rakiplerini geride bırakacak! r 
Bu •azlyet lrar1111nda dır Kaldı ki totalıter devletleri 

"1ıldmm barbı,. tehdidini malzeme temin etmek gilç 
mltalea edellm. Btze ıöy. lüiü dolaylılle imalatlarını 
lendlğlne ıöre harp, mfithlt bu darecede de tutabllecek. 
bir ha•• darbeılle baılı lerl eüpheltdlr 
yac&ktır. Böyle oluna Al - Havadan gentı ölçüde 
man, ltalran belki de Ja- darbe indirmek tecr&beıl 
l'O• tayarelerJ (Alman·Ruı bir defa Bars lonl\da de 
palltı•dan ıonra artık Ja - neomlttl· 16 Mart 1938 de 
poeları bu bHabın dıısnda üsleri M yorlıu.ıda buluDtın 
tutmala meeburlyet •ardır ltalyao hava fı loları bu ıe 
-~eviren.) ittifak devletle· hlre tecavüz edip Oç gfin 
rlala lıtOn bulundukları üç ıece bombaJameğa de 
bir ıll&b elan Franıız ve in· ••m ettiler Bu teyareler, 
ıtltı donanma11nı toplu bu mült~ctlerlo blrl ıkte nGfuau 
lundukları yerlere Hldmp, 2.000.000 kltlye çıkın eebl · 
bu üıt6nliiil ortadan kal · re bütüo bombalarını Y•i· 
dırmak lıUyeceklerdlr. O d11·dıl r . Şehtrln müddaaaı 
saman Ok1anuılar ltalyan o kadar zftvallıca fd ı ~I ta · 
•• Alman ıemılerıle de· yareler gOndüzftn bile ba-
alzaltılarıDıD ellDe ıeçmfı rekitte buluaı:nakt n çekin· 
olacaktır. mlyorlard• Net1ce11I ne oldu 

Ayni zamaeda bu yıldı- \ 300 kiti öldü. Elektrllı 
rım ha•a hlcumu laglltz ve fabrikası çalıımağa, naldıye 
Pranıız ha•a meydanlarına, vasıtaları toleme~e devam 
lradret lıtaıyonlarına, ıllAh etlf. Hatta ı lnemalar ka 
faltrlkılarına •e halkı kala paomadı ve müıterl de bul
baltk huluaan ıeblrlerlne du Ôte tara ftan neıronalııt 
te•clh edılecektır Bu ha• 811uırler, ıehlre karıı adım 
.. lcumandan ıoara da Fran edım llerlemeğe mecbur 

m n topraklannda günde 
90, l OJ mil yol alabilecek · 
lerdtr. Fakat bu tahmini 
c tddCye almak ıüçtür . lıpan 

a harbinde motörl6 bir 
halyt.D kıtaaı Guadalajara 
ile Madrıd araeında yarım 
yamalak lalem görmüo ml· 
ltıleu• ka.rıı azami oiarak 
günde ancak 50 mil yol 
alabllmtıU. Bu harekette 
tanklarla arkalarından ge· 
len piyadelerin ara11 uzun 
bir meHfe ile açılmıı ve ta· 
yerelerln mtidafaul1le bu 
kıta perlıan olmuıtu 

Ondan eoora büyük horp· 
te yapıldığı ıekllde öoce 
keelf topçu ateılyle ~e ta 
yare bombardım&afyle eııkl 
uııul taarruza geçilmek li 
:ıumu hnııl olmuıtu. Ondan 
ıonra. da ltalyan · aaayoaa· 
l ı ııt ku••etlerl yorgun ar gıa, 
teçhlzahız, tolsm ve terl»l· 
yeıt noksan Katalonya H 

kerlert kar1111nda Bareelo 
Daya hcftada yaae.li olarak 
20 mil ıüratle Uultyebtldt· 
ler. 

Bu İün tanklara karıı 
bJr çok fevkalade müdafaa 
•aaıtnlan bulunmuıtur: 

lu tıuafıodan kurtuluı gü 

nün6a &nymtt ve ehemmlye
tınt tebarüz ettiren tarlht l.ttr 
plyea temıll edilecektir. 

Buna b6t6n vatandaılar 
davetlldtr 

--=+4l!iııır---

Akşamk · spor 
toplan ı ı. 

Aktam ıpor bölgeıt Veli 
Recai Gürelinin batkanhfın
da topl ne:rak memleket 
ıporu etrafında uzun ıörüı 
melerde bulunmuı •e bıl 
bnaaa nlzamoameıt ba.zırlan· 

makta olan ıençhk tt~ıktl a · 
tının ku!upler 6zerJnde ne 
gtbf roller oyaıyacafı •e 
hııllhazırdalıt kulüplerin va 
zlyetlerl gözden İeçlrJlmııttr. 

Peden Terbtyeel nizam
namesinin çıktafı gün bO · 
tün bötıelerde deı hal faa 
ltyete gcçlleceğl mulaakkek · 
tir. 

İzmirli ~ir ~isiklatci dön 
şehrimize geldi. 

lzmlr böl geılne meneup 
bir blsıkletcl grubu yirmi 

ıüa önce 2490 kilometre· 
lık memleket turuna çık · 

mıılard• . 

Ytrml vl' ayeti ziyaretten 
ıonra en ıon olarak da din 

bölıemlze ancak Nıhat lı · 

mlndckl blılldetcl ıelebll· 

mittir. 0Jier arlsad ıları 

bu yolculuğa t hamm6l ede· 

mtyerck IHlye dönmek 
mecburlyeUnd kalnnılnrdır . 

Genç ve enerjik bir bı-

ılkletcl olan Nıhat bu güo 

ıaat 7 de Ayvalık yolıle iz
mire giderek 2460 kllomet-

relık turunu ikmal t:tmlf 

olacaktır. 

-

f an 
Hava tehllkeaf ve zehirli 

gu.lardan korunma ça.-elert 
halrkır;da Halkevlnin 
yaran akıamdan ltlba 
ren aaat 8 30 da halk ım ıza 

faydalı neır,yat yapacağını 
öfreodlk. 

Dünya ılJ ıeUaln lcaraıık 
b ir inıoda halkımıza veri
lecek olan ba konf~ra naların 
çok yerlnd olduiuau tak· 
dırJe karııladık 

... 
lstanbula gi-

• 

d 
kı 

• 
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r ko-
ko - ı 

verı ec • 
Hıç oüphe yok ki, he' 

valendeı; deride vu~' 
bulac"k lni bir tay•'' 
"••kınında atılacak ı•'h 
bombal rdan na11l ye 0' 

suret.le . koruau.lec tını. bıl . ıı 
k~ı ve lakın çok lıtlfacfe 
konforanılerdan öiren11'11 

olacaklar.lır. 

Yurddaılarım12a bu k11' 
metil öğutlerl dlnleme~rl 
nt tanlye ederiz. 

Şehir stadını~ ~ 
den yüzücüle- inşasına yakı 
rimiz döndüler. da başla naca~ ~12 

dı(( 
Atatürk par~ının yao••' dıtı 

'~k 

l.taabulda yapı l n Türkt· 
ye yüzme blrlnclltkler•nde 
bölgemlzl temı!I etmek üze 
re ıu ıporları ~janı Fuat 
Bll'aha baık nlıfında gi-

den aekfz htıılık ekibi 
mlz düa ıehrlaılze döumüt · 
Uir. 

lıtanbul, Ankara, Kocrıelt 
Balıkesir, Hatay, Trabzon, 
fçel, Seyhan ve Ordu böl~ 
ıelerlnln ittlrak ettikleri 
müeabakalarda bölıemlz 
dordünc8 olmuıtur 

Yüzücülerhnfzln glrdfAI mü. 
aabaknlıuda aldığı der~celer 
ıunlard:r: 

100 Metre aerbeıtte Halit 
bt-ıtncl, 200 metre kurbağala -
mada Ali dördüncü, 400 
metre aerbeatto Cevat 6çün
cl, TOrk bayrak yarııında 

•• on bölıenln lttlrak ettljl 
mihabakada dördfiacllüjü 
aldık . 

IOO Metre aut üatü Hak
ln tklnc•, l 500 metr<ı ıer

beette Halit dörduocü, 
4X200 bayrak yarıııoda al 
tıncı . Atlemalarda dördün 
cilQia Necdet kazandı 

On bölge fçerlıtnde dör · 
dünciilüiü kaz6nmaklıiınuz 
yüzücüler•mı z fçln IJ'I 

btr muvaffclnyetttr. Kendi· 
lerlnl tebrik ederiz 

yaptırılacak olan ıehtr •1'' lıod 
danm plln •e projeleri t•: ltre 
d ık için genel merkeze ,;6•· t,h 
derllmfıU. ''Ilı 
Ôğrendlğtmfze göre ıtıclı' ltbı 

pllna tıudlk edilerek, b61 tJdır 
mcmfze ıöoderflmtıtlr. 51' ~İtn 
dın iDfHI y kında ,.çı~ ~ları 

k '- de' ıha artırmaya oaacaK Te 
~ b 

faaliyete aeçllecıektlr. tlbı 
+ 4l/IP ' 

Daimi Encümen toplantı; ::~· 
Vtliyet Daimi Enc60JJ 1•dtr 

dün Vali Kecal GürellO~ "ııJ, 
• 192 

baıkanlığında toplan•'' "ı 
( 'c 

Huıuıi Muhasebeye atd ' '~ 
fi t 

rakı nıatbuanıo müoaka•• tttı 

yapmıo •e bazı dalrelerd~ 1'dll 
geltta ıarf evraklarını ted~1 'tll'J 
etmtıUr. 1

'dll 
~ l\trı 

Oumlupınara giden h•f' Ç•G 
~öndü. ~u· ,, ~ . 

30 Aiuıtoı zafer haf • c 
~ "'t mında vlllyet'mlz oelll1 ~ 
~ı •el 

Dumlupınardakt Meçhul \,t 
ker lbtdcıtne çelenk 1ıo; ~~111 
m!\k Qzere Dumlup1nar• ~ ~~e 

'· den heyetimiz pazar ,ıı ı. r . ,, 
ıehrlmlze dönmütUir . r L be 

'ıııı,t 

Meıell beton ve ra1larla 
Franı•zlarıo "kuı konmaz 
yatnğı,, dedikleri manialar; 
üzerine çayar ekllmft ıszlt 
bctakhklar, - ki tanklar ıaya, ~elkı de b ir kaç llltl · kaldılar, 

kamettea karadan taarruz Londr ile Pariı Bu1elo· bunlar~o fçlne batıp gitmek· 
aıra ıelecektır . na ile kıyas kabul etmlye- tedlr uzaktan idare edilen 

Fakat hava hücumu la cek derec de miikemmel •e fıtlllenen yer ltı lağım · 
bir donanma ortadan k ldı· bir ıurette müdafaa edıl ları bu cü ledendır. Bütün 
rılablltr mt? mcktedlr Orada Fransız, bu badirelerden kurtulebtlea 

alya - Gönen yolunun ya- H i e 
pılışı Baly lıları çok se- ha P 

ea obillt~::.:: 
' ~lıf!, 

• 
gı ti l)orı 

' \~ltf 1 
' e 

Denanmalarda müth ıı ha· 
•• mlldafaa11 tertlbah •G· 
c•de ıeurılmlt ve İngll rz 
z1rhhlarınıa ıü•ertelerlndekı 
zublar daha kalrolathrıl · 
mııtır. 50 den fazla eakt 
mtı kruvazör bllva müdn · 
faa tertıbata tle mua•lo ge· 
miler baltne l'et ırılmııur . 
So1na pek yakında 14 ta-
yare taııya• gemi elde bu. 
lunacatına aöre laıılız do· 
11anmuı beraberinde •e 
kendi emrlade dalma bir 
çok tayare de bulundurula 
bJlecektır 

Bu kadar fnıılız ve Fra 
sız zırblıları, bir ha va baı· 
kını ile ortadan kaldmlık 
ltalyan ve Alman deniz ma
düalufunu 6ıtiin10ie çevir· 
mek mlmlııün bir ıey ml
•ır? (M1'1Yer de•letlerJ, be· 

Felemenk, B içik• hudutla
rande dt leme lıtıuyoblara 

vücuda getiril m ittir ki bun · 
lar tavarelcrln gelı ıiol m6· 
dofaa t ıkllahna derbsl ha 
ber vereceklerdfr. 

Be,nk harp güplerlnde 
beıı taycredeo birini düıü 
recek kab!l!yette olan te
Y re daft topl n timdi çok 
tek emmül etmft •e fsp D · 

yol h rblode beı ta)·arcden 
dördü düıürülmOıtOr 

Yıldınm harbi planı, lı -
vıç,e fizerloden Franasya 
karadan hücumu da tna v 
vur etmektedir. Bu tsarrus 
tankların rlcaauadan motlr 
lü topçu ve piyade t ntfın 

dan yapıl cnktır Bu bue
ket için beı Almftn tümeni 
ile ıkı halyau tümeni, yani 
cemaa 3 500 tank tahıl• 

tanklar da arkada tank da· 
fU toplar ve makineli tü

feklerle kfHfl karııya kahr· 
lar. 

TaDklar, lıpanyol hülui 
me t kuvvetleıhıe karıı ıün 

de on mil ıüratle ılerledık· 

lerine, sulh zamaDındakl 

m nevralarda bile fazla 
muyaffaklyet gösteremeyip 
yolda k oıldıklarına göre her 
~alda Fransada da büy6k 
bir muvaffakıyet göı rmc· 
lerl beklenemez 
Şu halde 1916 . 17 - 18 

de Franıada 3 000 1n11ılız 
•e Fransız tankının tahrip 
olunduğu gibi 3·000 Almtı.n 
•e h olyeo tankının dn ıtm 
dl tahrip edılcceilnt tahmin 
edebiliriz. 
' - SONU VAR -

vindir i. 
Balya, (Huıuei) - Göaen 

ile kazamız aruındr.kl Dut

luk ) olunun açı lmuı Bal 
yohları çok sevlndirmlıtır. 

Bu yolun yapılmaaınn omlr 
eren luymctlt Valimiz Re 

ca l Gürelı nln l:u mühim thll· 
ya cı ikmal için yakından a l-

ikadar oluşu her iki kaza 
balkıoı da minnettar kılmıı-
tır. 

Kaymakamımız iş başında: 
Kazcımn: &uı ymakamlıf111a 

tayin echleD Sabri Sözeaer lkı 

gün öoce Bıdyaya gelerek 
•rızlfealne beıle.mıı, memu· 

rint, Belediye Oyel rint ve Par
Ulllerl f<abul ederek kazr.yı 
llıılendlrco itler üzerinde gÖ· 
rllı•elerde bulu•muıtur. 

~ .. 
(Baı tarafı blrlDc' sayfada) f t u 

Jt' Qı Alnıan milletine karşı Almanc<1 bevanwıuıt' ~lıfı . \ 
atmışlardır. ~~ •. 

Bilha~sa .\iman milleline harbin önüne ~ ~e18 c 
1 ea 

cilnwsiııi ve vazivel b<>vle devam e<lers(_' 19 1ı~t-. . . .., ~ .... 
harbinden daha fonava u~rıvacaklarırıı ,.-~bartı t1>11, 

• .. ' • ti' ltl .. , 
el tirerek 1 ngiliz - Fransızlarm hu lıarılte ll1 , u 

(' aı; 

hakkak ~HlİJl !?eleceklerini ve ueticede bu hil.I il e 
. ~ v ~, 

hin Alnıanl;u·a ı:ok pahalıya nıal olacağını d, 
et01 dirmi'5lerdiı'. .• • 1 p ~-1 

.\lu anyadan her cihetce Ü~liin olduğumu~ dt" bıı, 
d(~ yine haUı sulh taraftarı~ ız. Eminiz ki, ~ıı ~lık 
bunu ist.h·orsurmzdur. ·r ,·. ~ . l l ' Yer 

!\k~i takdirde Almanya um bu sa\a~a aneak ~efl' ~;a 
iki av devam edebil~c<.}frini Y(' ondan. onra d3 "ı'' ~ 'h 

• u f1 1' ~, 

di aras111da anarşi c;ıkar~wağını hilha~~a 1P1'
3 ~:· 

ettirınişlerdir. • ' '·: 
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Nefer elbise.~i ·g4ymiş 1 old~ğu halde ; 
liitler Rayştağda bir nutuk verdi. 

.. J•., •t ı'. t 

kt gece t kerrür elti. Bir kcç 
gün v l t~k bir gece lçlnd 

21 hudut b· dlıeı kaydolun· 
du iııısı çok vah m o\mak 
üı re 14 hudut hadlııeal 

mtyeU haiz bir d&oüm nok· 
teı11 t ıkıl eder ft katıdır. 
Al Ruıya dünya 

Karar 
saatlerine 
doğru. 

mftoy ve 
harbi eıoaıındll bfrb~rfne 
kar,, harp etti eu, 1 inci 

.. etmlye kayded:ld• 

----------,.....----------··········----------------------.. H i-t e r bi 
lıte hunun ç ndır ' i Po • 

Ionya tle aylardan beri bfze 
ker@ı kullandığı lfaanle. hitap 
ehn ğe k r r vcrdtm. 

bir defa tekerrur k 
ela bu pa t 

cektlr. Moako•• ıladıtıoız 
ılzln burada karı 

(Battarefı bfr,ocl ıayfada) 

Polonya mukavemeti izale 
edtlip Almao orduları Tuna 

•• mur .. , ara 
ec r 

• 
mı c 

c 1-
f:.ğer garp devlet damla

rı buDu kendi menf aatlerlnl 

1 oroııtır. heyecan karı• • . 

Armanyan n hı def ıerı: 
H ı Alman Mütea tben it er 

1 tayin ede 
y oın hedefler 0 

1 
ec 

ÖLORSE 
• uhıl telikkt ederlerse, bu 

an t euüf tmekten baıka 
bir ıey yapam m. Ancak 
on nrm böyl bır tcliil-;k ıl 

bent vazı{ emin U ımdan btr 

rck demtı~·r ki: ı meıe le 
• Evvela Dans 1 

boylarında ıolumeia baıla

dıfı zaman öğreneceflz. Bel· 
kt de tkc mutteftk bu ıOzel 
tıuibu 7ıuım bırakmak lıte· 

mlyecekler ıarl i ve merkni 
A•rupndoo, ıonra Balluınla 
rı da mütecavız 'Ve bupçf 
demokrıuılerlr- nüf uılarıuda~ 
temizlemek fJUrtlı l

1
e tama · 

mlamak lütfundn bulunaca· 
klardır. Tuna boyları petrol 
ve deniz kokuıu alır Ohrl 
gölünün durgun ıulara, litıf 

Adl\lerdenlzlnln baaretlnl 
uyandırır Ancak LüUla bu 

mubake eler vakltaız! Heni& 
Viıtul maceralamıa yaklaıı 

yoruz. Yuvaıar..da laOcuma 

uğrıyao bir millet bir taraf 
tan hllli ıle datGıüyor, 

dlier tarnften Loadra •• 
Parlıln kararlarını bekhyor. 

HITLE 
Yerine Mareşal Göri g, o a ölürse :verine 

Redolf f!ess ge.ç cek. Eğer o da ölürse 
başka k hrama bulunac • 

Berlln, - Ra11tağ, cuma 
'•baha s at 1 O d toplnnmıı
lır. 

imza ile Su v ılka, reımi 
bir kanun olarak ilan edıl
dl. 

hsreketlorlnde bulunur tıe 
vaziyetin fena o ecağanı ıöy 
led m. 

HıHer, üzerinde nefer el· 
~lıeıı ile Rayıt ğ eaat 10 

' ı-elmrı ·ve· ıoyl~d ğl au-
1~k.ta eıcümle demi tir kf: 

Danzig ve koridora gelince: 
O nz g ve KorJdor gelın_ 

ce, burndakl bütün ın ı le 
.Jerl de ıulbperver teklıfler 
ile balletmlye çalııtım 

Çoculdar , k•dınluc k r· 

fi t hrlkatt bul~nmauıo, 

fi._._ Seiiele~deb beri', hepf. 
lbıa, Veraay muahedesi y ol 

dtktatıoın uzertmfze yükle· 
dıtı bir davanın tezcıl ı i-l . .1 
1tıda inliyoruz Bu meaelc, 

tereddi ederek izim için 
••hammül edılemez bir hal 

clı' '1 ııaııtır Danzlg, bir Alman 
I ltlıtri idi ve bir Alman ıeh

tldır. Koridor, Almandı ve 
t' ~İmandır Da zlg, b•zden 
~ı• ''•ndı, P..olonya, Kortdoru 
r llbak etti. Bütno ııırk Al

"''" mıntaknlarında olduğu 
tlbı, Alman ekall• etleri bu· 

- t'cla tahamm6t edilmez u 
J tttte fena muamele görmek· 

ltctı.-, ~Jm n ırkından bil' 
,- ~aJoo i~ıan deha 1~19 ve 
,,• 920 de vata larını terke 

1f ~'cbur kıılmıılnrdsr. Oaimı:ı 
• la tahammül edJlmez ve:sı 
1 :ttın defttmeaiol aullı yollu 

~~ ~dil ve tekllflertyle ide 

1 !tatye çalaıtım. Yab ncılar 

1'dıllerı elde eylemek> için 
J '~rlke mOro.caat ettfğlmlzl 

JP ::IGyorlar n, bu yelen 

~ıt edll .n Alman feklıfleri: 
'' \ tf •1onal &oıyaltzmlo lkU 

ı ~ t lbevkllne geçı:nea o den 

~· \ ~elL:ı 15 yıl zavfıoda ı r 
of ~ •t uzleıma uıullerly!e bu 
/ ~:lllerın yapılmn11 fıuatının 
J ~ t edılmeıl icap eylerdi. 

~ l'•pılmadı Btlihe biz. 
I~ ben de, bir lrere değil, 
''~t bir kaç kere t ham
•, ' edt1mu bir hal blan bu 

;lıeun detıatirl wesı için 
q lflerde bulun&um. Sız de 

, ~>'arı unuz ki, bütün hu 

Polonya devlet adami rı 
ıle olen görü mel1::rımde 
R ytteğd ~I o nutkum· 
dan öğrendiğin z fskırler& 
münakaşa ettim, Bu un kabul 
edtlmez: bır uıul ve gayri 
dürüat bir tazyik olduğu 
ıöyleuemcz. Bı'ahere A m o 
teklıflcr1nt yezdardım. Btr 
kere deha tekr r de .m ki 
yftptığım teıklıfterd n d ha 
dürüıt ve daha mütev zl bir 
tey o m z. Bunu bQtüo 
dünyaya eöylemeltdlr Böyle 
tekhfl~rt ncuk ben yepa
btlirdlm. Bunun fçln milyon
larca A maoın düıünceelne 
k rıı koyduğum bu tekllf1erf 
reddettiler. Bu kadnrlıı. da 
ktılraadılar Bu teklıflere, 
ıefer erllkler tle gıtttkçe faz. 

lal oao bir tethlt .le l:u mıo· 
t kal rd Almanİ&r üzerine 
f a:clalc:ıştırılao tazyık ;le Da 
nzla aerbe•t ıehtrinln evvela 
ekooornlk ve polutk sah da 

bunlara fena muamele et 

m Din ve kaçumanın neye 
yarryacafım aohy m m En 
feci bir urett ö'dürülenle 
re yspılım •ok ncelerln n. ye 
yarıyacflğını anlıyll m .Bu 
ları "olama ve bfl f'm. 

F111:iat muhakkak olan b.r 
ıey var fst- o da, f refl olan 
bir bü,ü'· devlet böyle hır 
vozl "t k romnda daimi ıu 
rette akr: vd ke.1 mu:. 

f ngiliz tavassutu ve Alman 
teklifleri: 

Son btr defa, lngıltz hü 
kümellota yaptığı btr tavaa 
ıut teklıftot k bule çalıvttm. 
fcglllz hül unıett, lcendlll He 

bir müz re detıl f ııkat 
bir kere dab Polon) a tle 
Almanya ara1Joda do~ruden 
doğruya temoı teılı ettirmek 
lıtlyordu. Burada ıuou kay· 
dedeyı • bu tekltfı de ka 
bul ettim. Müz kereltJr tçlo 
mahimuauz olan es sları 
tesbıt ettfm Hülıfım tımle 
beraber, Poıooya hükümett 

nlo bir delege gönderip gön ıon haftalarda d ıkui v 
müo k: te s halarand y Vftf 

y Vllf boğazıaıo 11kılması ti 
cevtJp erl'dı. 

Polony • Daazlie kl!rfı 
mCcadele açmııtar. Po ooya 
Koridor mes leaınl, hrıkka
n•yet üzerine ve iki memle
ket menfııatlerfne muvııfık 
bir ıurettc halletm~~e mü. 
temayıl olm dığını gö lf"r · 

m'ıtır Polonva nlhay t ekal. 
lty tlere karıı teabhütlertDf 
Jfayı aklına bıle getirme-

r 
dermemu ot akf uzun gÜD 

bekledim P o J o o y a 
ltlze t m a lahtyetlı bir 
delege göndermedi. .t ak t 

mıeur. 

büyu elçlıl tle halen düşiin 
mekte oldufunu ve İngiliz 
tekhfıerıot kabul edeceği nlı· 
bet dairesinde loglltereye c -
vap veı·eceğ ol bıze bıldır 

dl 

Mebusl rım; 

lıte Almanyr. ya ve onun 
de let refltce böyle g rfp 

bir teklıfte buluoulmuıtur 
Eier A.tm nya ve ohun FGh 

Almanya &kaliyetlere işkence rerJ bunu k but ehPfdf !-

yapmıyor, 1 many için il 8Bet ıehaınn· 
Şura mı kaydetmek hte- ı dan Ç"Ktlmekten bP-oka ç r 

rlm ki, Almany , taahhüt k lmazdı. Fak&t benim hsk 
lerlnl ifa etmlıttr. Almanya kmıd ki dOıüocelerıode al 

aaniye bıfe alıkoy maz 

Garp devletlerinden bir şey 
isf emiyorum: 

Daha f z ne fıteal!tyor? 
Resmen temin ettim ve tek 

r r ediyorum, Bu gnrp dev· 
letlertnd n h1ç tetedlğ m 
bUyece~lm yoktm·. 

Fr nıa ile Alman1a e.ra 
ıındakl hududun kati oldu-
~uou temin eyledi Daim 
log•ltereye doet?uğu uzu ve 
hatta eık1 te§rlkl meııatmlzt 
tcklıf et Um. Fakat bir taraf· 
tan leldıf etll,lek Afi gel· 
mez Buna. bh; mukahele la· 
zımdır Almanynnıo gıırpla 
meofaatlerı yoktur 8 z'm 
Slgfrt ... d hattımız ebedlfen 
g rp bududumuz olacaktır 
Burııde fstıkb1tl lçfn hfç brr 
bedtflmfz yol hır Aim ya

nın bu h llı bnrcı:ketl bir 
daha değış niyecekt r 

Oığer Avrupa d vletlerf 
-çnzf.vet o;ıld k~ımen nhyor 

lar. BJze dahııa. ınüznhcret 
etmlt olan ltalyay teıe~küt 
etmek letcrhn Sız de anlar· 
eınız ki, vabaocıy m6r~cıı 

at etmlyeceğ:z. İtimizi ke-n 
dimlz göreceğh:. 

Bitaraf memleketler uaaıl 
biz dabe evvel ani rın bu 
bit~raflağını gar nU etmlt 

isek onlar d bttaraflıklarıoı 
bize temin ettiler Ulğerlerf 
bu bitaraflığı thlal eltnedık. 

K ıdor meae· 
ııoı , sarılye11 or 'V~ ıcllae• 
leı nl halletnılye roücı ıe 
Alman · PolnY• 1 ıma 
betlerini eulhcu bir ftDd" üm 

bir on 
temin edecek 1 t•nat 

ılne 11 
noktaeıns gcınıe 

k 1 tırd t1'J 
etmeyi arar aı hüHıme· 

Şf mdtıtk Polon Ya 
b reketl ga 

ti böyl hattı 8 diğer 
vı1a 

rantl edlccıye ti buna 
bir Polonyft kükıltDed r har· 

k• • 
amade olunc•18 lnıan 

illll· be devam edıece !ık un· 
k llf •• ~ 

hudutlarında ır 
1 

de.hıll 
ıuruou ve de•AIP 

1 
f ede· 

b tara 
harp bava11oı tr dı dlg"'r 
ceğlm Bu huc:ludd• 

1 
! su hu 

hudutlarımızdald gı 
tesis edeceğlaı ğln> kt 

Ö 9le hareket ıde~e ön• 
b h '- dfltıf • u areuat IDJ uı· 
ünde hıkbfh ettli Yeni 

lıP 11110 " ullcre eylurı o 
111 

ki, 
ounu demek fal1J0 'u kır· 

ktar• 
kadınl re ve çoc&J Taya 

i .. ,, aı harp açmıyııcs ,erdfDJ, 
111 ır re kuvvetlerine f k ri he 

l a• e 
Hav hücum arıoı 

1 
cektCr. 

ti re 
deflere luhlıar e a>Ui•· 
F k bue• 

a at diiGmau d bllece· 
h e r. ylr uıullerle arp hata ef · 

ğfnl z ooederte batın• 
ler. Düımao ııklıo• alacık 
getfrecek btr ce••P 

~;~baya karşı b~nıba, zahir• 
karşı zehır: 

tik öace 
Polonya bu gllD çetele· 

topraklarımın karı• Sııt 
rtyle ateı açouıtır· e ıııu 

b attf ce reımen y ptığımız temi 5,4,5 den beri u Ba1adao 
nat mucibince k Uyeo bı kabele edtyoruı· be ıle 
terefhkl rn r'e~et l:eceğ z~ böyle bombayı boı:P ıle ha 

Rus - Alman münasebeUcri: karoılıyecağız Zeblr ııabele 
G~enferde ol n bır hadi- rbeden zehir ile OJU kaıde· 

ı yl size bıldlrmehle br.h- gör ... cektlr. iorıolıbl b z· 
Uyarım 

Bılfyouunuz kı Rusya Al. 
m oya ftyrı yrı dohtriolerle 
idare edHiyorlar. Bu, ten· 
•iti fcop eden bir muele 
idi. Rusynoıo keodt doktrt 

'-1 aP ar lcrlnd n uza" •f dblrlt· 
01 te 

den de aoc k et -ıca 
Bu -rl bckleycb1lırler· olur 

k•''' de.eye her kıme eront 
aoıa 

u olsun AlmısaJ ti edil 
yeti Vfl hak(arl 18r: edece 
inciye klldar de~• 

~Jm. - ı bir za· 
Al d fız 0 

tı ıene eD rduluınm 
m ndır Almao 0 lı 
yeniden kuru11JJB81 ıçlo ç; . 
fıyorum 90 MllJ r 

0 

d ıtır Bu faza 11.rfel D1 f .. h 
gün Almao en iyi ":_uceAl-

914 deal • 
hez olanıdır 1 kot f lk· 
man ordusuae ıkf 

Gece yarısı: 
Öğleden ıonra ıele!J ha· 

herler vaziyete biraz daha 

•uzuh vermfıtlr. Bu •u:suhu 
bllha113 ÇemberliyDla A•a• 
K.amaraaında •e Lord Hali· 
fak11n lordlu Kamaraaın· 

dsk! beyenatlarma beıç1u

JUZ 
Eier Alman,a tccavaz 

eden askerlerlni ıert çek· 
meZle muhuamata baılana
caiı hakkı~dakı lnglllz no· 
ta11nın hOkmü dün aktam 
bitiyordu Hartcl1e nasırı 

Lord Halıf akı, Batnkll Çem -
berliyn ltalyanın, yeni bir 

tsvuıat teıebblh6nden do 
layJ bu mühletin bfras daha 
uzatalmuıJut mlıaade lıte· 

mitlerdir. ltslyan tan11utu 
naa eııuı Alman Leb thtıli 

fının halli için ~lr betler 
konferanH toplamalı:hr . fn 
ıtltere bok ümeU b6,le btr 
konf er anı maaıuı baıına otür• 

mak için btlhaaaa ı•nlara 
ısrt koıuyor: Danzlğln Al -
maoy ya Jlh k kararı ıerl 

lınmalıdır; tecaviize ı~~ 
mit buluoaa Al•ao lutaları 
ıerlye çekllmelldlrler. 
ÇembnliyDın, beyanata•• 

karıı muhalefet llderJ. Al· 
manyaya verilen m6hlettn 
bfr nn bile uzahlmaaıcın 
aleyhinde oldufunu ıö1lii · 
Jor. Bir muhafazaklr me· 
b1Uda Çemberliynın, Franıa 
He mub&berede bulur.ımakta 
olmak mazeretine ce••P 
vuerek PolooyaJ•, kartı 

lnglllz teehhüdOniia hemen 
yetine getfrılmeal l~ln b• 
muhcbereye lüzum olmadı· 
fiını tddla ediyor. Çember· 
la)'D, eğer ltalyen tavasau
tunuo loııllz ıartları daire 

d lhu lrurl••••r•• 
ıln e ıu •• d 

, lifler, ıllihlarnı tahdıdfnl 
~Gı:okOnıe ellihlanmı.nın 

ff tf~llDI fıtfhd f ed D bu 

lfler reddedtldı. Avuetur· 
~~ıeleıfni bılihere Südd

, ~ Bohemya ve Moravya 
I eleııoı uzlaıtııa yolu ile 

"t ~'ttıııye çalııtım. 
tJ t~ıl beyhude oldu. Ta · 
ti' ltıül o unamaz bir •azı 

' auıb yolu ile tadd111ı 
~ eylemek •e aJnı za 

d, ıulb yolu ale tadlllerf 

ttınck olamnz. 86"1e 
~•1:lyette bu tadıllere 

d yaııyan akalıy~Here zu ı dandıfa.r. Benim ıulh •ılum 

Dlnt lhrnç etmek nlyet!nd 

deflldır l~ı millet mlzln bir 
kere dah b rblrlr.e knr:ıı 
gelmel rl için sebep sör mi· 
yorum Çünkü lrnz ed~n 
her iki taraf lçio de muh· 
akka'k bir fey vars o d 
fkl mlllctımlz araamda ya 

pılacak bir muhareden an 

cek boşkslara fıllfadc ede
cektir Binaen leyh iki mil 
letımlz er 11oda kuvvuete 

lüm yepılm maktadır San.r ve Hbrım, bJr zeaf veya kor· 
d oturan bir Franıız kal luıklık ·olarak telakki ed lme

Ur. Orduya ıanılmaz bir 
itimadım yardır Eğer bu 
orduyu çafırdım .. , •f~r Al 

mürBcetrıtı cbedlyeo refedeo a ılletıod•n fed•kArhlı 
m a m b•tOn (e 

sın '\oe dea n k 1: «Almeova bu. 
rada yaııyan Fraoıızlaro ft 

keoce yapıyor ve Franıızla
rı eziyor.» Bunu lrlrn•e ıöy· 
il yemez 

melıdır 

« Kararımı rerdfm.» 
Blnaeoa le J' h 

karar Ye!rdlm ve fo.ıltz hO. 
kametine bu .-oakit tartlar 
içinde Polonyada bizimle 
c!ddl m6zekerelere g rmek 
tem:ıyüllnü röremedlğ(mf 

bildirdim 

ve bazı Ayrupıı l"ıelerlnde 
lıt ııuel~rde bulunmak ta· 
ahhGdGoO tahmıl eden bir 
palet akdine karar Yerdik 
Ôy(e bir pakt kt, lktla di 
t•ırıkı muafyl kolaylaıtar

ac k ve iki b6yük mllJ•te 
clrblrlerloe kartı ku v ti rint 
vlylp bltlrm!yecek kati bir 
guantl verec!!ktfr Garp 
devletlerlnln bu vaziyeti her 
hangi bir surette deflttlr 
mek teşebhOıü akı kal 
mağa mahlıümdur. Bunda• 
ıuau k Uyetle beyan •de. 
rh:n ki, bu karar lıUkbal 

ltl• blrlacl derecede ehem 

lar ve ıcab eder•e 
un bun· d•lrArhlı:lıuı ıatıyora , 

d h ._1 ÇO•KÜ e•ve ce 
• il~ ıy,m ,~ 

oldufu gibi daim• her ur 
lü fedalr&rhfa bıu:ır•m. Hiç 
bir Alrnandıto beahrı dat 
aeııedır yapmıvıı hazır bu 
lundulumu y•proaktao beı 

fmkln .,.r.. it• im n •• 
l•tll•d• edılmft elmaıına 
on bet aaatlllr hlr mtlhlet 
feda edılme.fne munfalrat 
edl!meılnf rica ediyor. fnıll 
tere bu r&n 011 ikiye kadar 
b khyecektlr. 

bo, edenl konun rla 

fılrfe Ubam da tmkaD 
· ÇüokO biz Alm nlo.r 

r· \'er.ay dıktıuı bir ka 
~trilf dtr y baocı eide, 
'lGınle c açhkla teh 

"•tek bu dıktaya lmıa 
~QYdurttu.ar v sonra 

•ısa. zorl.._.Jifl•• '9u 

Po'onyaya müteaddit de 

fe tbtard bulunm ktao fa 

riğ o!mıyar k d~rt ay vazt 
yeti ınklş fanı takip ettire. 
Bu AhtarJaramı, 10!'1 haftelar 

zarfında bir l·ere daha teyit 
ettim Üç h ft evv l Polon· 
ya büyuk elçlı•ne Polonya 

Daoz•ğc ü'Um tum ııhl
yetıode notalar göndermek 

le .ele Tam c-der ve t•hrlk 

Tavaesut teıebbüıD akım 

kalmıftır. ÇünkO bu arada 

tekltftmlze cevap olarak Po· 
lonvaoıo bırdenblre umumi 
aeferbe ilk itan etttğl ve dl 

t r Polonya rn':z ltmt haber
lerlal alchk. Hldiıeler evHl· 

"k bir ter latemlyorum Al
" a DJ&Dyada benim üzerime 
alamıyacatım hiç hır yok· 
ıulluk me.-cut olamıyac11k
tır. Bu aodan ftlbaren bll 
tOn haJahm Alman mflletlne 
aıttır.Alaıanyaoın bıutt bJı 
aakerınden bat bir ıey ol 

(Lltf•• NJfa11 ta••rıaıa) 

HUlerln, Dınzlg kararını 
iptal ettlrecell ve kıtalarını 
ıı rl çekecefl ümit edilemez. 
O halde bu yazımı•ı clahı 
dOnkG yazımızın ıoa cl•-
lesl ile btttrebtlfrfz:• Y •Dl 
bir umumi laarbln arlfeıla· 
de)'lab 

Daha ileri müt&li• • 
hükümlerde bulunmak içi: 
vaziyette •uzuhun artm••••ı 
bekllyellm. 

P. R. ATAY 
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•ak fıh•mlyorum . 

Banım ba$ıma bır ş ay geli sı 
8 11nlm ı çfn dalan ku••etlt 

• • mukadd.s ohmuı olan 
,.r., elb ·•••o• tekrar ıırh•• 
ıeçırd ım . Runu ya zaf e . e 
kadar taııyac~ tım Yf'J• bu 
••ticeyi 16rmıyec•l•m 

Her •n•a•ın batı•• ıele
btlecek tef lteatm de baıı

ma ıelhte 1erlme Marttal 
G6rtoıe onun Je tine de Ru
.lolf Heı ıelecelattr Bu tak
lilrcle ke•dılerla• bana ti• · 
llt •taat •ttlll••z ıtbl Hda· 

. katla itaat etmellılala . Oça· 
mi•• ele bir 1•1 oluna ka
•an muclb!nce teıellıll 

edecek olan Haato lııeodı a· 
arHıatlaa en fl1ık olenı ya· 
al •• ceıuruou aeçecelııllr. 

a. mlcaclel•J• bir aaı 
J••allıt bir Alma• aıkerl 
11f atlle kallll• ku••etlı ola
rak 1ırı1or••· Batla ba1a· 
tı• milletim oaaa 1enl.lea laa 
rat lnılma11 •• Almaa1a için 
tek ~lr mlcadeleden baıka 
kır t•J cleilldtr. Her zaman 
mıletlm• inandım . Tanıma 
tlıiı• tek bir kelime urdu: 
Tetll• ol•ak. Eter •ltllll 
aalar ıeclncell•lal dlflaen 
•arta llead&ıladen Itır Pruı-

1a kralı••• ıllllaç tlerecede 
kltlk bir 4e•lete ... 
t6a Mr ko•altıroaa karıı 
.... Her el•a ... ı rica ede 

•••••• 
Yııııııız ıızıı ~•ili, fıkıt: 

Zıra o ıımdı mubteç ola 
hllecell tmaDa malık balu 
auyertlu Alma• tarıbtDla 

lktncl bir teırlaHal 1918 
taaı•ıyaca .. aı bitin dlnJa· 

'°9DILI 

Son dakika 
(Baıtarafı birinci ıa7fada) 

daman etmtı •e haıarat 

yapmııtar 

Brrlın , 4 (~adyo) - Bu 
gün oto rr·obtl lt> Ctphe,e 11 
den Htt er ilk attı hatt ına 
katlar ıtrmlt •e kıtaatın 
V ıtul nehr•nl ıec•ulnl 
erlr. ln ıh !lr btyut •• maty•tl 
tle hırl lkte u yreholtt lr. 
P. rı ı , 4 (RadJo) ljalu 

Jımlndelrl loıll ıa h.,, ı~mlıl 
bu ıtın Oltnde •••iade bir 
Alman ıe111lıl nl batırmııhr. 

Varto•• · 4 (Radyo) -
lık drfa olarak bu il• ıaat 
17 ile ıeh • r ln merkez mıDta · 
kaıı Alma• tayarelerı tara· 
f ı Ddan bombardıman edil 
mittir. 

Oç ~e,rek ıaat ıftren laa•a-
taarr•aunda bir ~·lı telefat 
•erılmff •• yanıınlar çık 
•ııtır. Bu eınada Lela ta · 
yarelertle olan celin htr 
mlcadelede bir lırao Alma• 
teyareıl dltlrlhnlıtlr. 

Parfı , 4 ( A A.) - Fran11z 
orduları batlı aman.aanlıfı. 
bir nu111arah tebllflle icara, 
deniz •• ha •a ka•Yetlerlnln 
Almanyaya kartı a•a•I 
harekete ha9ladıf1n1 lttldtr· 
••ktedtr. 

Lonclra, 4 (~.! .) - '••. 
rlkadan Alm••Y•J• tlla•ek· 
te ela• Btremea adlı Al. 
••• ••1tura dla l•ıt· 
lla harp ıemtlerı tarafın· 
elan 1akalaamıı •e l•ıtltz 
ltmaale ra•• 16tlrllmG1tlr 

Türk-Alman 
ticaret mua

hedesi. 
Ankara, 4 ( Huıuıl ) -

Alman Meltye Nasaretl 
Türki ye ile o!, n ticaret mualıe• 
deelnln temdit edttdtttnl '911 · 
tllrmektetlır. 

lnadolu aja1111 buau H 

l&lalyettar mehahldıa tah· 
kik etmlt •• Alman htl&t· 
meli de Ucuet muahedeılDIB 
temdit ecltlmedtilnl 6lren· 

maD denı aa1h ıemlıt tara 
fıadaa bat ·ra 1 11ıfını, Al•an · 
lar lee b r aereerl torpile 
çarpmak ıuntlle '-ttıfuu 

alylemel& tedlrler. 
Varıo•a, 4 {l A.) - Po 

lonya cepheılade barp tle 
••• ıe•tyor . 

Polonyalılar Sı lnyayı tah 
ll1e etmtı1e•dlr . 

Alman tayarelerl dOn 
bitin Poloaya Oaertade uçuı 
lar yapm•tlar , ıeh1rl ut, lsa· 
ıabalars bo111hardımao et 
mitlerdir. 

Amerika••• Var ı o • a 
Hflrlala de tlıametıllt1•a ho•

ba ahlmııtır • 
PoloDya •Jan11 Alman ta

rare1erlnla Hhlrlt ıaz kal · 
lantlılslarıaı, bır çok kım11le· 
rln yarA1andıtını •e yandı 
jıoı b ı ldlrmelltrdtr 

Loadra, 4 (A .A ) • - lo· 
ıılıa tayarelerl din ıece Al 
m••Y• lserlnde uçmuılar •• 
beraan•mefer at•ıılardır . 

Türkdili matbaası 
Vall1et matlta81ı Türluhll matba111 adı a ltı11tla ıe:ıet .. n12 in ftiuH(mtl• faaltyet• 

ı•çmlıtlr 

14 Seneden lterı mantaaaman çıkaa Ye kartlerfae hizmet etlen t.TÜRKDILlı 
ıuretle daha ı .. ı, 1.tr ıelrllde çahımefa baıhyor . 

Türkdili uıatbaası 

Ucuz, temiz •e ı6ratle herkePln thttyeçlaP1na c.-vap YeHcelr, laerkHl •e11u>•11 

edecrk bir , .,ide konulmuıt•r 

Rtı1ml ve huıaıl m6e11eeelere ahi defter •e her Ulrltl ced•eller, mall~asları 
da vet&Jeler. il art•tztler, zarf •• klfıt haılılrları, zarif ıekllde talte4tlfr. 

Kttep •• mecm•• baaalır, ctltyapıhr . 

Türkdili matbaası 
Her yerden ıı,arlt kabul eder •• lıtealldtit ıektlde laa•trlar. 

Dikkat : Matbaa lılerıle allkadar her tlrl6 muhaberat fçt• ıu allreıe ••· 

racaat edtlmelldlr: 

Türkdili matbaası. Ba/Jkesir 

KIRTASIYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 

J• t••l• ecle'9111rt•. Na11l 
ki lte9 llayahmı her aD fe 
4a ya hazın•• herkeatn k•· 
adi laayatanı lcabıDda b6y 
lece fe.la etmeılnl t,ekllyor
••· Fakat ita mllll zarure 
te ~lr klmH defrallaa dol 
,.,. ••Ja latl•a11ta kerıı 
ıelecek ol•ru yere ltat11n 
llaealerle hıt Itır ltl•l• J•• 
tur. He,I••• eıkt doktrlal · 
•l•I terıt e.lıreruz Y •ea · 
•••• hiç bir ••chtle il . 
••• ••llltltr. Pakat •illeti · 
....... 1 ... ,aaı• , ...... 1 

Dtfer taraftan ı,tnde Gc: 
ylze yakın Amertlcala 9 ,, 

Kanadalı olmak lizere 1400 
yolcu ile laı ıltereden A•e 
rlkaya ıttmelrt• olaa Aten · 
,. adlı laıtlla npuru lr 
ll•da 1tmal ınde torptllenmlı 
•• batnnıtır Ştmdtre lcadar 
btn kitinin kurtarıldıfı •• 
b• •lktar1a artaeatı tah· 
mın ecltldlfl blltltrıl .. lııte . 
cllr 

Nıaten •erilen bir ha\Jere 
ı&rtt, h •r keç ıüoden heri 
f ranıaya 11tmek ı ıtt1en ltal 
1aalar için kapaamıı o'•n 
huduttaki meauıulret kal 
dıralmıı •e dloden itibaren 
mGaakllt normal ıelcllde 

baıla•aıtır 

Devlet Deıniryolla·rı 3 neü 
•t ıuı ., 

e 
"-11it 

elM•tllr. BiN•• lıteatlea 

fe•aklrhk ~lad• ••••lld ae 
ıtllerta Ja,tıklanadaa bl 
rlk ••tlltlır, li•r •lttehtt 
•• te19la kalacak ehınak 
her t•J• karar ••r•lt •• 
t..ıı. ····•al• ••••t••ı 
~•l••urMk •••imi• her •• 
alayı lktllla• edecektir. 

Sl•lerl••· Almaayada 

laıllJzler •apuru• '9ır A.l 

•e•kll tktlclara ele ı•çlr . 
••k iti• mlcatlelere '-•ıla · 
tlıl•• •a••• llln •tmıı ol
tlula• ka•••tl zikretmekle 
alhayet ••r•c•ll• . O sam
a• .la tle•fttlm 111: 

Eter l•a•ı•ız ••• Ilı, t.ır 
.. ,ıa bGke•lft&efl kadar 
ka••etlı olur•• l•anı•ız •• 
A.lmaa kılıcı her •ltkllltı 
Y•Decektlr.» 

B Httlerl• n•tlt an11 •ltea 
kip. laylıtal mecllıl l.eaneD 
Dan•tll• Al••• deYl•tlDe 
ilhakı laekkıadalrt lııaa118u 
tttıfakla tu•IP elmilttr. 

Balıkesir Askeri Satın 
.. L\lnıa ~oınisyonundan: 
1 - lalıkeılr, Suııiarhlr , landırma, KGtahya hır} ldert 

ua ılatt1açları olan b•n yirmi beı to• un kapalı Hrfla ele· 
ıtltmere koaulmuıtur. 

2 - Her Jere tHltm edılecek unların m ı ktarlera •• 
mu•aldıat teminatlara aı•iıd t\ yazı lıdır: 

3 _ ihata 18·eyl61 939 ıünil ... t 17 dr Ralıkulr 

Kor Satın Atma Komlıyoauada ra pılacaktır . 
4 - Enaf •e ıart l ..r lıtaobul , Ankara leHzım lm1r 

ht ı •• ko'ordu ıatıD alma komtıyonlarında ıör6lebllır 
5 · Elsılltmeye kooulaa 1025 ton un toptan telırl ı f yapı · 

lacı•I• ıtbl her ıaralzoaa aı t mlktu tçtn de ayrı ayra t•k 
lıf •e •hale . rapılat.tl ı r . 

6 - Taliplerin mu•akkat teminatlarını havi teklıf 
mektuplarını ihale ıaatlnden bi r ıut ev•ellnf' kadar lııo· 
mlıyoaa •aklaus ••kabıl t hıhm etmttlerl lüzumu tlla 
olua•r. (Poıtada •akı ıutlsaıeler muteber dejıld & r . ) 

Mu•allkat teminatı M iktarı GunızınÜ• 
Lira K.r Ton lıml 

5625 00 500 Bahkeılr 
l 237 50 ı ıo Suııiarlılc 
2015 62 250 Bıtadır•a 
1078 13 125 Kltehya - -9951 25 l025 Yels6n 

4 - l - 179 

Londra, 4 ( llad10 ) -
Romaaya •• Rulıarlıtaaıa 
temamen bitaraf lral4lalı 
'9t1dırtl•ekte.ltr. Amerika 
relılcumh•r• Amerika••• hlta 
raf kalacalını •• 24 ıaate 
kadar ba•u• merlyete ko· 
nulacalı•ı ı6rlemııttr 

Varı•••· 4 ( Rad10 ) -
Almaalann elinde bulu••• 

Çekoılo•ak •• Slo•alllar 
Lehlllerle blrlıkte ;alııacalı· 

laranı 1.tldlrmtılerdlr . Çek 
ve Slo•alr lej v ••larıodaD 
teıktl edıleeek ku••etler ıoa 
Deferlerlae kadar Al 
maalarla mlcaclele edecek · 
lerlal Polon,alılara bildir 
•tılerdlr Bunun . lzerlae 

Leh Cuııııahurreilt ile 8aı· 
kuma adan Çek •e 

mHleune birer 
berannaDJe n•ıredu .. k ken 
d'lerıne aaeml kolaylıklar 

ıöıterecekl~rı nı 

lerdlr 
bl lrhrmtt 

Londra , 4 (Radyo) 
Alman ıabtller ıae dikilen 
mayn1erdt p blr t ıl Kuıtu tı· 

m•nde bir YuDan • ap•ruaa 
ruthyarak batırmııtır. lçın 
Je 29 mürettehatı bulunan 
ı~•• olduiu ıthı batmıı •• 
tçladelrller bir Fıa1latltya 

pml•I tarafından k•rtarıl

mııtır: 
8erl tn. 4 (A.4 ) - Hıt 1er 

lnıtllz · FraiHıa ••• tekllfle· 
rint ''"d etmtı ve ltuau bir 
heranaame •l• Alman hal· 
kıoa btldlr•lttlr. 

Loe•r•, 4 (A • .l.) - Dl• 

lşletoıe Müdürlüğünde 
1940 SeDeıl maJ11 •••••• kadar BahlrHlr •• Se•• clepelara•tla •lktar, ••il• 

he4el, m•••kkat te•laat •lktarları aıalıda yasılı ltlaılrGra h h•tl •• tıhltre ffl ~' 
urf uı•lu ile el11lltmeye kon•uıtur. 

l!kılltme J8 9 939 pazartHI ıGnO ıaat 15 tle Bahkeılrlle 3 •el lıl•t•• 
elullt•• lromtıyoaunda yapılacalıtar . 

' il\ 
~'•ın 
~ hrı 
'~o ~t, 

ıı 

1 'tla sı 
,tl» 

ı~, 

lıtelıl ı\er 2490 ıayılı kanunun 32 •e 33 rıc6 •alltlelerlne •••lı•a• hezırhJ• 'tıı 
aarflare llaale 16nl olarak teıblt edıleD 1••arıdalsl tarllate aaat 14 e lsaclar ll•j 'a'rıek 
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Mıkcları 

ton: 
2000 

Soma depoıu 2000 

• 

1aat 17 den tttbauan frao· 
ıa dahi AlmanJaya lıaııı 

harbe g ırmt ı bulunmaktadır . 

lnııhere tle f ranıaDıa taah· 
batlerln ı fiti en ifaya ll•ıla · 
raaları haberi Poloaya.la 
bGyGk bir ıe•l•ç, Remada 
o ntıhette he1ecan uya•llar· 
mııtar . 

loıı lterede harp kablneal 
teıekl&ül etmtıtır 

Bat Yekti Ç~mberilyn par 
llmentoda bir nutuk ılf· 

llyerek Httlerlzmtn Jılııla 
cai•na ve hallı olm•ı bir 
A•rupa 16recef ı ne emin 
buluadulunu ı6ylemtıttr 

Kahlre, 4 (R._dyo) - Mı · 

'" hllı6metf Almaaya ıle rea 
••• allk811DI keı•lf Ye it• 
kararı v.fd ••rtlıf de t•ı••• 
etmlıtlr. 

Bir toDU• Bir toDua tılld 
tah•lll için tehllyeıt t~I• Malla••• \ta,.._ 
•uhamme• •uha mm•• bedel M•••~ ''it• 
bedel& bedel tutarı te•'•'

1 ~be 
kuruı: kuruı: ltra: k•rllf: ~ Ç 

'5 14 580 4:S50 ~lıh 
15 1 4 580 435() "'-tı 

'ı.t 
4 • 1 . ,,, \,tt 

lbet 
'turn 

Bıt lıkesir ~"skeri SatıJJ \t~' 
K d llcın 

Alnıa ooıisyoııun te a 

Edremit •• Berıama ıaraltonları lıır ltkl•'
1 

liu 1 

t ı 11ç lerı olan un ekıtltmeye konulmuıtur . . 
2 - Etrenlll uau (510000 kı l e) muha•ID•0 __. 1bı 

8 ı•,,,,... ' te 57375 lıra muvakkat temlrıah 4304 tlratlır • 1 
1 1 )~ 

(400000 lu lo) muhammen laeclelı 48000 ll\u•• 11 lı' ~; 
nalı 36rO ,liradır ılc 

3 - Elu tme Edremttte t6m ıahn al•• lr•"' 
bt•a11nda yap•lacakt r f' 

4 - Elrıdtme ~apıth zarf aıulı\9 13 g.939 ,ı .,,, ,, 
ılnl Hat 16 dıı, llıl ı pler telııltf m~lctup' arır ı 

lromlıyona teelt111 edeceklerdir. Is'" 
5 ŞartD••e1ı ı& rmelr tetlyeRler laer fi~ 1 

de ı&rOlehıltr 4 -

.... ... rer: Tark•ıy etlaaaıı 


