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Fuat Bilal 

P Gnoıerlnden 8ı'ltka Her Gün Çıkar. 
azarteıt 

6 EYLÜL ÇARŞAMBA 1939 01-"(YN.DELİX.. SİY ASAL GA..ZETB 
ON DÔRD0NC0 YIL SAYI: 427 4 

PolO ya piy desi dün Alman motorlu kıtala· 
rına şiddetli ve müesir mukabelede bulundu 

· him mikt~;·d~·Ai-~an tankı ve askeri esir aldllar. 
İngiliz kralı,_i_Ie-F-ra_n_s;~ cumhurreisi arasında aynı gaye uğrunda ya~ıla~ m:~ 
cadelede iki memleketin beraberliği bir kere daha kuvvetle teyıt 0 un u. 

olo y 

i gil e e - F a sa bu menf ~-~-.. t~cavüze galeb~alacaktır. 
Paraşu" tle L h t ki · Al ·ı · k .. · A ırnanlar harp opra arana ınen man tayarecı er1 ya atandılar. Bunun uzerane " · 

kaidelerini ihlal eden teşebbüslere baş vurmag"' a başladılar. h l t r •Y•ff•k er a ıa•amıı ı · 
Varıova, 5 (Radyo)- Al. motorlu kıtalarana karıı mO- ı Garp cepheılne dair 3 dul• ıtbl ytue 111 bildir· Alman tayarelerl•I• ıttık . 

Dl&D hududunda Polonya in eulr bir ıektlde mukabele- ! numarala barp tebllil kara, olacıiıaa taa•dıfı•• farı 1aaa;• bomltalaraatlaa 
taları ıüratle harekete ıeç de bulunmuıtur Polonya ha•a nı deola kuvvetlerinin mittir. 1 Leb raaııa çıkmıı •e ~lr tra••af 
mı,lerdir. kıtaatı çok mıkduda Almaa bareketlnlD normal cereyaD Franııs Cu•burrtl•t• ltO dtpoıu 1aa•ııtır. 

Bır çok Alm n eılrl alın tıınkı, otomobili •e atker ettlllat bildtrmekted•r. r6n ıönderdlil ıeY•P 1 lıur (Sonu tklacl ıayfada) 
mı§tır. PJy de kolu Almna ıtr elde etmrıtır Madrıd , 5 (RadJo) -- Ge· k6metlerJal• ıereflerl~eketfD 

4 EYLÜL == neral Pranko lıpaoyanm ta · tarmak için liri a11tlD duy Suriyenin 
Düo aabtıb • t t ı den ~ııooıınnnnııııııuııumnınııııınnınıınuııuıııınııımınınmıınnmuıııınıwmnnımnımınıııınmo~ mamen bitaraf halacaiına blrleımealndea dolDf;ldlrlDlf 

~vrupa 
harbi 
haşlamıştır 

1,'1 loglltere ve dün kı ıım ~ R Al ~I dair kararnameyi lm:ıalamıt duiu ·······~·1 ~.ca•Bze Almanyaya 
'l 5 ten beri Fransa dev· § tır. ve e• •••f•r •' k tçlD (ı • 

lll!ert, Almanya ıl harp ~ us • m n IEI Loodra, 5 (Rad10) - ı. kartı •• ı.... ,.ı... ya•• ne retı. 
~'hnde bu\unmakt dul r. ! glltz Kralı Franıız Cumhur· franHDlD laıtlter••111 

tlln Aokara, fi ( Rad10 ) 
i au ımıde: düoya ID ıoslol ~§ •••• 1 relıloe ,anderdlil bir m•Hj . baıında çarpııac•f••· SurlJ• mebuı•• •ecllıl r•-

~"leımek lar.ım gelir Her :: p k 
1 

da mevcut da Fraaıa •e lnııltereala bir etmlttlr. d ) - iti •erdlil nutukta Alma•· 
ı' ita umumi kan al odur koro daha elale nrerek ıı - VorıoH, 5 (il• '

0 

panı• caalpano taorruzu kar· 
1 hıç bir ka:ı nçla doy ~- • 

1 
rJıUll bu lnıanl mClcadele· Polonya aja•11ıd•~: bir b• 1111Dda SurlJ• milletini• hlı 

~.le, hiç bir noktftdo dur· m o hı· m 1 a e den bir çeyrek Hır eT•el ol Cepbelerd•D ytD - ıattlil Defretl •• f ra•HnlD k hareketine kartı da tak•ır 

\,~ctb~:'!.e~ yt=~&~~~fa~~ 1 1 Çemberlaynın Almanlara hi~: latı1 erl•I tel.arız ettlr•lt, "'""" i -k Surlyeofn FranH ya•ıntla 
;tttnı, beynelmilel hukuk ~ Almanya, Türkiyeye tecavüz ettiği Hı.tler, memle e· ,er almaktan r•rl kal••-
~ ernnlyet temin hna mü Ei .ı 1ı~lJit bır ıuth nızamıncl ~ takdirde Rus - Alman paktı mefsuh ~ 1acal••• 161lemı1ur. 

J' ;- lnilli hürriyetlerin mOda· 5 addolunacaktır. :;;; R R 
~'••nda gören mılletl~rıo ~ istauhul, 5 1 Ha<lyo I - Uiiu t.:ıkan 1 t • • f d t • tı• r a•ya ve O· 
~ brını tüketm ıtır . Vıktor ~ (Soıa Tf~lcrraf) gazetesinin yazdığı hir habe- ı ını e a e mış . man"a asker 

ı 1 G~onun mcıhur m11raı ha- = '.T 
/' geliyor: ılıttl&ya ldı ~ re göre; nusya hükı

4

ımeti, Almanya ile ak- B --- f topluyor. 
lltlardı, harbe tesadüf etti · ~ detmiş olduğu aden1i tecavüz paktına Tiir- ~ İngilterede artık Alman şe . tıı = = Moıko•a, 5 ( Radyo ) 
·» ~ kiyeyi alakadar eden hir madde kovmuştur. 5 lerı·ne ı•tı•mad edecek kJ•_..,5e Mareıal Voroıtlof 1919 dan 

) 
lrıgıltere ile Fr H•nıo, 5 ' • ., g ı•• 

t = Bu maddeye nazaran, Almanya tarafından § ltUaaren muhtehf aıaıflar1 
ııı bir harp f clıuun ön · ~ Ei k l t ıtllla altaaa da••t et••ıtır . 

~'ttek batti. Alm nytı. lehi Tiirkiycye bir tecavüz vuku bulduğu takdir·ı a mamış ır. mi\· Bolrr•fı 5 (Rad1•) - Ro-

l fed karlık )' pl\rt.k v ~ de Husya hcmeu paktı feshetmek setahi- ,,,,,.. Loodra, 5 (Rad10)- lo· ı t • ç 111berllJ• man1a bir çok 11aıfları ıtllh 
' 'ı:ıtı •- - l l ._ = il amıı ar. e polo•· 'dı raral1i 00 eme< lçtn, ır..e = yetini haiz hulu nacaktır. ~ ıthz B9tvekth Çemhula1n teakıben Alma111•

0111 
d ) altın• Jalırmııtar . 

t ahulerlae sadı ·cld·k· ~ınınllllflllllUUIIDnılUOUftllilDmmnılHffiınffillllliffi11111111111llllmlllWlllfilmHllHlllDlllllllmmt11~ Hıtler hakkında radyoda Al- (Sonu ıkıncl ,,,f!-!. ;. ........ •••••• .. ••••••••, 
~•~dan baılıalarını tcreddGt man milletlae bttaben btr •••••••• • 

• ,~tlroı!yecek kııdar , bütüo 

1 
N G 

1 
L 
1 
z K RA• nutuk ı61lemı1ur . r•• .. •5•••••••: : 

1 ~b ıtarma imkanlarını tec Çemberlifn bu ••tk•••a ·.:: _ C;)u~D!!;J\Rllk~ İl 
e e.ttıklerlo cıhrın ahit · ezcümle ıöyle demJıtır: ________. 

1 
C6U ~ CSiiiD 

~I Çemberlayn bfitüo me · «Httler ber tehlikeyi ıöze 

,
1
t ttn tek bir 9 fe ve L N I ESAJ I alarak ,\iman mlllethıl feda = - t reıer·ı • 

1 
~· :~~·~~u.:r~::. :;:~r~ ·•m•ıtır. Ş•md• d .... ,,.un• i Polonya aya . ı 
ıı, kurtarmak için nevmldane ı 
\~ ~tteeı Of bu meıulıyetlo 1a1ret sarf etmektedir. : h ee cum ettı : 
~'betleri 1, hürrly tlcr lnl K t h kk ,. d ·ıd· L • .d i b. d' Memleketiniz ve memle .! Berline u . i <Urrıaktan ba ka dftVHI uvıe a a ga ıp eğı H' uU ıptı 8 lr şey ır. ketim ıımdt harp halinde L 1 

'Yan mtlletlerJ yüz ben • ıc (RadJo) _ 30 Poloaya ta7areıl 111\1 I • 
tce l'"d A' G ı · / k dlJ • bulunuyor. Alman1• blitO· v tJ l e• a ı maaum ,men a tp ge m ZSe nya VI! ın- arıo••• t Ta1areler sarlat ••rmed•• t kının kurbanları ile bir· metl anlaıma teklif lerini red Berltne bOculll 7apmıt ır. 
le ödlyecekllr sa niyet ı•çı•n f elaA '--et olacaktır. ederek hür Te mlıtakd bir i11iilharekelerlue d6Bm0tlerdl1r diz laJ'arel•r•a•a tila 
Q R de•let araalılnl bombardı L d S (Rad10) - •• 1 l. U harp, dahıı baıl 

0 1 
on ra, ti U•••ların• 1aptı ı taar· 

·q.:1 L d 5 (R d ) 1 h 1•fl lb k mana •e lıtlll etmei• hat f •• Leru••
1
••

1 
• ı ı ~-. Avrupa mtlletlerlofn on r , a JO - D • l tlıa arın ıu en •• an Vtlhelmt• •; tkl Alaa•• sıhhıın• lıabet 1 attı ar J&p· 

ttlJet mQcadeleıl m naa aıltere Kralı 86yük Brltan• d6külmekılzlD hallıat defa· w r k "il 1-l ..... eına••D • 1 d•• ltlr kıa•• s•rl tlöamemfıUr. 
IQı bcfhyor. Umumi fi }'& lmpar toru 6 DCI Jorj atle teklif ettik. Fakat bil- ye ı er eye- ••ılardlf· ·r., ..... er (Rad1•) - Amerika Cumharıelıl 

1 t - ff k ı dQn akıam lnııltz milletin• Ulo .. a,retlertmlz •emere•lz tı"nı.-n d""nk.IS V •t
1
••

10
•· ı ti , eca•uz mu\la • o • U U bttarafJıfı•• r••••• tlla etm 1 r . 

1 )~1 , Avrupa kıta81 bir tek hitaben bir beyanname neı kaldı . Biz bir prea•lh! ma · p 5 (Radro} - Fraaaıa parll•••t•ı•nllaa 
1 1 d k 1 ( .,.. l b b dafna edtyotuz. Galip ••1 · f l f arlı, 
"11n dıktall atın il - retm ıt r _... u ayann•· m-z•ek. b"'t'"n dln•a ... op an ısı. ıoo LI 1 or.ı111a ra:.:ılmııtar . 
l b 

me•lndc ezcGmle demlıtlr ki: '"' u u ,, • ı • 
1' ılc ye korkunç lr eıaret «- T rıhto.llz için en mtl ıo11tnlyet lçla fellket ola Ankua, 5 (Huıuıt) Belçika pa7ilmıntoıu fe•kalide içtima ya•mııtar. 

rt..:ıe glrrolf olacağı er· hlm bir hidlıe teıkll eden caktır. Düımanlaramız bor icra Vekilleri hu gGn ıaaı Selçlkaaıa •bltaraflılı mabafaaa eclecetı. •l•afaa 
lı:ıd~dır. Lehistan harbi, ıtanı harp haberini •erirken .,. müstakil yaıamak lıtlyea 16 da Baı•elıllette teplana· .,aııtalaraaı artbracalı•ı, icap ederae hudutlaraaı laer tirli 
Gk tecavüz plioınıo ilk ılze diyorum kt, h<ır birini bir devlete teca•6z etmft ralı ruzname1e dahil meıe- 111odafaa ıdecefl yolunda karar ••r•lttlr. 
"" ıdı. Bu safhada kıta zln kapmna kndar gele· lerdlr. Bunların btlnadı&b · leler 6zerlnde 16rG1mGıler- Loadra, 1 (Rad10) - iki Alma• Tapuru lnıtllaler 
'ark' 1 e 

.... erk :z•ndekl ı. ı 1 rı cebir, ııddet, tabak· dlr tarafından batmlmııtır. 

..... rek ılzlerle konuımaK m · 
t hlklmlyetler takyit dl· kanı 

1 
bulsa tdlnı, ıuolara 6m ve tarihte ıördli6 Budapeıte, 5 (Rad1o) MOırettebaı •apurlar batmadan k•rtarılmııtır. Ai-

le, ikinci ve 6çfiocü aaf· müı esaretten ibarettir. Bu MacarJıtanda 6rfl idare illa 19aalar ela bir IDılll• ıemlıl•I batarmıılardır, 
cö7llyecektım: 1 A. ık L ..1 f 'tda, laglllz ve franH• Bu gün, ikinci d fa olar k al , galebe ,alana, nıll · edllcllll bakkındakt çılraa ••r aaıa oa11ra •• iri Atenya ıemlılala ll•aa 

'"•torluklarınıo dojru· t ,... ve ı paratorluk da haberlerin 1ala• elclufu bil- tabtel~ahlrlerl tarafında• torpillenerek batırıldalıaı Ll-

TAY bnrbe ctrlyoruz Biz, bugOn- ... 1 ta a 

{ 
f. R. A (Sonu ıktacl ıabtfıııle) ~ırıl•tıtır. 110111ıt •• lr•lttlr. 

"•u lçGacG ıa7facla) lıü dGımı•laramıaa aıe•cut 
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" ş, 
ALMANYA HARBi 
KAYBEDECEK 

1 

Mes bi yll dönümü 

1 "'•t 
,j 

~IQea 
-ı, k 
1'1qıuı 
ite 

Gönenin Ha,. ~,,,,., 
t~d .. 

1 Yazan= Wilson Woodsido 1 
(Düok6 yazının de•amı) 

Oadaa ıonra ıene it ıt. 

per harbine dayanacak, bir 
taraftan da deafzden ablo· 
ka ıerell ııbı tle•am ede· 

kafi yemek bulam11ın Al· 
manlar .la ne derueye ka· 
dar ltalyaasn lıtıdtil bu 
1arllımı te•fD etlebtltrJer. 

Bu gün güzel Balıkesrimizin kurtuluşunun 
17 nci yll dönümüdür. 

sanbey köyii.fl' ''" 
., "· de faaliyet. ''tu 

Göaeo, (Huıuıl) - D•b' ~ıu11 
ı· " .. tr aıırlık kur•luı tartlal ' '''-ı 

eektlr. 
Bundan ıonra Almanlar, 

denizaltı gemileri •uıtu! y · 
le Fraau •• laaıltereyl de· 
elzden abloka edeceklerine 
g(henlyorlar. Fakat deniz 
altı tebdıdt de diktatörlerin 
ellDde bize her ne pahuıaa 
eluraa olı•11, ıulhu tercih et 
tlrmek IVID kullanılan beı 
~lr çaredir. ı Şultat 1917 JI 
takip eden 14 aJ içinde 
.limanlar, denl::aalb ıemllerl 
Yaeıtaılrl• m11harlp "•• blta· 
raflara alt 1.000 tlen fazla 
ı•ml batırdılar. Sonradan bu 
•a ta•aadı •• 1937 tik teı
rlDlade, alı•aa tedbtrler ıa · 
JHlade, laıllt::a adaları•• 
1 .100 ticaret ıemlıl ıellp 
ıtttl •• hanlardan aacak 10 
taaHI torpillenmek, 14 tane· 
ıl de aeraert torptllerle çarp· 
mak ıaretlle baeara uira• 
dılar. 

Denlsaltı ıemtlerloe karıı 
mGdafaa tedbtrlerlnden btr[
ıt U botları, blrlıl 41e dert• · 
deki torptl barajlarıdır. Bua· 
lar bü16ll harpte ılmal de
dıztade •e Pad6kale bota
••••• muvaffaktyetle tatbik 
ol•••aıt•r. 

Bun.iaa baılra ta1are ra
ııtları, O botları, derinde 
patlayan bombalar ı&bl da
ha itlr çok tedafG1 tedbirler 
Yardır ki bii16k harpte te • 
ılrlerl :ıılyadHlyle ılrGlmilt 

tir. 
Harbin ıonlarına tlolr• 

ıaalyede 199 de•lzalh ıemlıl 
tahrip edılmtıtlr. 

Vaattoa Çprçlltn dedlil 
ıl"l nllaayette tahrip edilen 
•• •lrettebahaın ku••elma.
•••lyHI ıanılaa onlar ol
muıtu . 

A•am Kamara11nda yapı · 

lan bir beyaaata g6re ıele· 
cek harpte dealzaltıluı yok 
edecek daha bir çok çare· 
ler tatbik oluaacak Ye de · 
ata.le en emnlyetatz 1er de 
Dizi• altı olacaktır. 

Böyle lnl bir bukın ve
J& yıldırn11 harbi lmkia11z 
oluaca mlb•ereller, n• t0rl6 
Jaarlae ln111ablllrler? 

Eler dof ru ile 1914 se 
neılnde 1 il a D b u 1 d a k ı 
Alma• aeflrl, Amerlk"n 
elçftlne ıu ıazlerl clylemlr 
ti: «Eier 40 alade Parııı 
alamazıak harbi kaybettik 
demektir.)) Aynı ıcy, bu 
ıla daha ziyade doirudur. 

Fakir bir memleket olıa 
ltalya, tlmdıden daha harp 
xamaıunda büj6k bir devlet 
gibi taııyabllmek fçln lkU· 
taden eanılmıı bir hale re
mlıtır Ham maddeleri en 
düıtrı malzemetl kaynakları 

J•ktur. Y6zde eeiıaenl Ak· 
deniz yol• ile vuku bulan it 
halltı, laılil:a f r.an117. de· 
•iz ablokuı yüzioden kul 
lince ltal,a artık Almanya· 
nta ellna br.ıkacalc bir bale 
ıelec•ktlr. Senelerelea beri 
kendi lcf\nalartaı clo1uracak 

Bu al• 16· 
zel lalıkearl· AlmanJ•J• ıeltece •naa 

tla orduıundaa her ııDıftaa 
ıubayı eksiktir Acele ile ıt· 
llh altına alınan ihtiyat aı· 
kerlerl yar ı ırı yamalak ta 
lım ıörmnılerdlr Al•a• 
mtltebuııılarının tah111ı11ıa1 
16re Alınaoya endüıtrlyıl 
tbtl1açlarını tatmin et111e· 
mek yOzOodeo bliy6k harp· 

mizl• liOımaD 
lıtlllııntiaa kur· 
tuluıunun 17 
ncl yıld6aüm(i. 
dar. 

te ıtllb altın• aldıiı 10 000. 
000 asker yerine bu ıef er 
ancak 6 mtlJoD ••kır to•· 
lıyabllecektlr . 

ltk ltalnıt• AlmıDya ılı 
ltalya•ı• aılrert harılı&tta ı,. 
tlrakl karııııncla Frınaaaıa 
vasiyeti tehlikeli 16rGleiaı. 
lir. Fakat mtlaver dı•lıtlerl, 
ku•vetlerlal bir tok cıphılere 
.iafıtmak sorunda lcalıcala
lardır. Bu ıüokl ılnde ltal1a 
Hebeılıta•d•, Trahluıda Ar· 
aayutlukta ve Eie adılarıncla 
dört erd•ıue• deniz •ım 
yeı lerde bulundur1aalrtadır. 

AlmaDJ• da ıe.rkta ~ece
nubu ıarktde bulundur111ak 
tçla ıarP cepbHladelıı aı 
kerlerınd•P en aı•iı, baıte 
Dç6aü ayırmaia mecluır ka · 
laeaktır . Halbuki iyi teçhiz 
ve talim edılmlf, •ldafaa 
ruhu ku•••tll Fra•ııa erd•ı•· 
na karıı Almanlaraa bire 
karıı dört (btilnlGkte ""••et 
'-•luaclurmaları llz1111 ıellr. 

En mlhlm olan ıaokta 
' Alman,aaın bu g6nkG eko 

Do•lk •e pılkolojtlr duru•u 
1914 ıeaeatndeklne defıl, 
1917 ıeae1ındekl•• beaıe . 
melstedlr. lnıanlar •••alcı · 
Deler aenelerdeD beri ~.,, 
tempoıw,le çahımaktıı, tıtt
rahat yGsD ıörm•melıtedfr. 
Devlet de111ır1olları o kadar 
fazla ltlemft •• yıpra••ııtır 
lst reımt bir tahmine 16re, 
bu•larıa hl~ olmazaa Jlzde 
onunun deilıllrllmeıl ilzam 
dıı 

Sair endiıtrtde de bq tür . 
lG Jeaılemeler• lbllyıç huıl 
olmuıtur. 

Sonra Rayh devrlDde tn 
eaaların •ertınl de azaleııı 
tar. 

MHell Frankfurter Zay 

tu1>g aazetutne 16re, Rur 
k6mür mıntakHında bu dOı
klalük 1936 ıubatı ile 1938 
alıant araeında yG:z:de 12 nlı· 
b0tındedır . 

Ham madde ihtiyacı o 

kadar artm11tır kl m1.1mleke 
tla, her bucafındn bulunan 
ihtiyat laam m ddeler hıran· 

mııhr Aylarca önce BerUa· 
deki demir parmeklıklar ıı· 
külmüf, fabrikaya eevk olun 

muıtu. 

Bfr çok madd~lerf n yeri 
oe katm olacak sahteleri vü 
cude gotlrlimtııe de, tabii 

• 
bunun da Lır haddt vardır. 

Almanya kuımndıkt hl 
yGk devletlerin taUhaallerlae 
kıyas oluauua. blyük bir 
harpte ıuoi benzin 1apabtl· 
mek için l 5 kolorduluk bir 
amele- kuveUni ~alııtırmr.lı-

(Sonu dirdft•cG ıayfatla) 

BalıkHblller; 

ltu mHud 18 

nl •ataaıe•er
ltklerlnln hl· 
Ula heyecanı 

de kutlıJacak· 
larllır. 

Balıkeıtrltler 

ltu meautl ıGD 

ö•Gnde her va -
lslt olduiu albl •tıhHıa dGa· 
ya ufuklarının ılyah bulat· 
larla karardıiı ıu ıGalerde 
1ur.t mtidafaaıı•ın hu ıe1 
dea lıtla olclufuau t~mfs 
bir ha1ıcan •e iner.la kal· 
ben Itır kere de ita te1!d 
edeceklerdir. 

lu meıuti 16nlmlzl kut · 
larken, 1urdun ebedi Ye Je
nıtlmez belrclıl kahraman 
TGrk orcluıuau HJll tle se 

l&mlarız . 

** 
Talebe Kur11nuıun top -

lıntııı 
YGluek Tahıll Talebe ku 

ru•unun yıllık toplantm 
akıam Halkevlatle yapıla 

caktı. 

Ekaerlyet olmadılından 
bıa tepl•nb 13 ey'. ii\ Per· 
ıembe ıGnGne taltk ccitl· 
mtıtlr. 

Bir evı tıcıvüz iddiası. 
Vtcda•IJ• mahalleslDden 

Te•flk ile İzmirler mahal 

leılnden HOıaG •• Aziziye 
malaalJHt•den Sabrı lımla· 

deki ıal:nılar e•velkt akı•• 
Dıakçıler maballesın.te otu 

raa Feyzlat11 blllıebep evi 
ae ılrdlklerl ıırada evtlekl· 

lerln baiır•aıı üzerine po 
lııler 1et11mı1 •e Gç m6te· 
ca yJzl ıuç GetQ yakalı yarak 
baklerında taaıl• etttklerl 

enakla birlikte adllJ•J• Yer
mtırletlır. 

Yüksek T ı~sil Talebe 
Kurumu Reishğinden: 

4 E1ltl) 939 tarihine 
raetlıyan pazartui 16aü 
alrıamı Halk evinde 
toplanacalı evvelce tlla 
edllmlt olan lı:ongre ek 
aerlyet ha11l olamıama-
11ndan dolayı açıla· 

mamıt ve ltu ıeheple 

toplantı 13 9 939 tart · 
hine r .. thyan pcr ıem · 

be günü akıamı ıelll 

do kazda Halkevinde top· 
lanmak üsere ttıl•k lu • 
lınm11 oldufundan Ku 
nım üyelerfnln o gece 
Halkevlnde hazır bu· 
luamaları. 

••1••· (Haıa•lae1) atlh ~ Mı1a 
G6' '' •••••• çlftllft olan •• ~ ''• 

aeoe bir buçuk iki kllo••''' '•uı~ 
mtı1afede buluna• bu k6f• 'i ur 

bu aün t 50 evinde 1o15 .,.f- '1rıc1. 
barındıran öraek bir k6J •

1 ~hn 
muıtur. 11•41 

Muntazam yollarıle k•1' 
1
'tlul 

•e nabiyelerlmlH baih ol•' ~trio 
bu k6yQn yeıiae bır •"~ ~al 
daha •ardır ki o tla ta1' •~ 

~ 1 ,, ... ı 
çalına ıelmtı ,oculrlar• ~- iv 
okul yapmak. . K6y0D b' "•, d 
lea bir muallimi •e Of ,ı "' • 
adlı mektebıade yG:adeP fıf ~1a• 
la çocuk •udır. 'ta 

Millikuvvetler caddesi E•lerl ııhlal ıartlara ıJf' lıt• 
ı 'cd ıua •• bol ıulu olarak 1 ,L • 6 Eyl6l kurt•luı bayramı ·-------------1 

doı.,1.11. ba ın• ııut 12 JO Doğum 
da Halkevl hoparl6r6 YHı
taılle bir ıö1le• verilecek

.J dl llllDCl 
pılmııtır. Kahveleri••• ~ 'ltıa .. 
ma •e domlaadaD ı•f, ,_ta 

Aıkerl le•azım vaanedan 
H. Te•htdln akta• bir ol 

lu dOıayaya ıelmlıtlr. 

•Y•nlar •JD•aılma•akt•" ~, .. 
Ha •aaı •• ı•yu iyi old-, d,11 a 

i•ndan ba k6yde ••~'~ tıtttı 
Y•11n1 aımıı ihtiyarlara r'" ''"•• 

rHtlaamaktadar. ''••• 

tir. 

Bu meıud ıünla yıldö•O· 
mi mGnu•bettle tehirin her Nevzatla uzun amar dtler, 

allHinl tebrik ederiz. 
ta .. 111 

tarafı ba fraklarla donatıla
cak, ıece ruml ve huıuel 

lııtaalar bo\ 1111da ayclınlatı ~ 
lacakt1r. 

Çemberlaynın 
Almanlara hi

tabı. 

lngiliz Kralını :~1~ 
meaa iı 'llerı Halkevt de mllll bir ,,. 

yeı temıll edeceılıtlr. 

Hoparlör 
te•isatı. 

Halke•I tarafıadaa ıehlrln 
mubtelıf ••mtlerlae lro· 
aan hoparlörlerden halk 
çok fıtlfade ıtmektecltr. 

Halihazırdaki me•cut 
bet hoparlör memleket lh· 
tlyacıaa lılf 1 ı6rtlı•medliln · 
.ıen Halke•I, Aztzl7e, Vtc· 
danlJ• •• ıaat kuleıl yanı
na ko•ma k üsere lıtaabu 
la üç hoparlör daha ılparlı 

edılmlttlr . 

Bir tayin 
Şehrlmtafn tnnıDm• ı aYu 

katlarından •• ıazetemlz 
mütevelli be1etlndea Pı h · 
met Vehbi Çıknk, Adliye 
Vekaleti tarafıadaa Bur4ur 
bildmltilne laJID ••tlmlıtır. 

Ahmet Vebbl Çıkrık, lı
tanbul Hukuk Fakültesinden 
mezundur. E•velce aerbeat 
olarak mütealalailllk ve tt · 
caretle fttlıal ettikten ıoo

ra, bıl&here a•ulıatltia bıı 
lamııtır. 

Kıymetli a •ukatlarımızdaa 
olan Ahmet Vehbi Çıkrıta 
ye•I ••zffealnde muvaffakl· 
yeller dderlz . 

öiın · 
Ş e hrimiz tücc rlar ından 

, kuyumcu H•fız İbrahim ÇDy· 
lı tutulduğu bir hutalıkt o 
uzun z mac dDn beri yatmHk 
ta idi. Yapıl nbü' ün t•da. 
Ytlere re lm n bu hutalık 
t&.n lrnrtulamıvıutık ev•elkı 

ıece gözterlnl hayata kapa · 
mııhr 

Dün cennzeı• •kreha ve 
dostl arı hırafıodac knldırı 

larak Raıçeıme mnarhfı· 
na göı Olmüıtür. 

Alleılne bet aaflıfı dıle 
rlz 

(Baıtarafı blrtncl Hyfada) 
J& de laarbı ıtr•Hlae al4 
ıafhalan anlatmıı Ye Httle· 
rla mubtehf tarihlerde •er· 
mit eldufu ı6zlere ıadık kal
madıiını ıöyl!yerek dero'ı· 
tir kı: 

«Tecı11üfle beyaa ederim 
ki laıılterede ıeflerlnlzla 16-
zQae ltlmad edecek tek bir 
klmae kalmamııtır . 

Biz bu harbi Almanlara 
kartı deitl, ~allmaae hır re· 
jlme lıarı1 J&pıyoruz.)> 

Londra, 5 (Radyo) - Dün 
ıtce lngllfs ta1arelerl Al· 
manyaaın muhtelif maahka 
lan OzerlDde uçarak halka 
beyaDnameler atmıılardır . 
Amlıterdamdan blltllrildlil· 
ne ıöre bu beyannamelertn 
metni Almanca olarak 161· 
ledır: 

Almaalar! . 
Alma•Ja h6il6metl, neti· 

eeılnl bıldlil halde lnıtlte · 
reyi ıofutkanhhlda btle 
bile blr harbe ıüıiikl~mıı 

tir. Httler, ılzl alclatmııtır. 

Sulh emellerini dün1aJ• 
illa etmtf. b6ylaee ıtzt ai 

datmııtır. Onun ıulh emel 
lerl tamaıuen ıahtedlr. Ge· 
çeD eylQlde de Anupatla 
laıç bir araal lılemlyecellnl 
ılylemlt. ııra ile A vuıturJ& 
ve Südetler menlelerln! 
tler ı ıürmOıt ü. Hiç bir hfi · 
laumet bu kedar ıudan ba
hanelerle Almaayayı bir ha-
rbe •Orftklememtıttr. 

Ne İoıılız, ne de lnılra 
devletler AlmaDyay" Alman 

I 

olmı1ao memleketleri ııte 
m dikçe mümaneat etmemi· 
ıttr Fakat artık tı tıtea 
ıeçmtıtır . Amertka Cumhu · 
rre'ıl Ruzvf'lt elzt ıereflı 
bir ıulhe da•et etti Fakat 
H1tler ılz! ~abul edemlye 
ceitnız hır harbe lcbıır .,uı 
Alman tcce11l.O, ıuımal• 

lchar edtltlt. Btzl111 Al
man milletine hiç brr buıu · 
mellmlz 1oktur. Saaılr ıa 

'J 1 Gatıa 
(lattarafı birinci ıa,fa., lla 

teh!lkede kalacaktır . V•'~ ~14e 
nımız •e blslm için •""İ, ~. k 
deı olaa idealimiz aallll ~•lla 
harp edlyorus. Metlll ; ~tla 
mGtteblt olmaaızı ıet•rf lı' 4tler 
Zira bu J.arp yalD•Z c•P 'ta11 

lerde kalmıyacaktır. v• '''d• 
femlz ~etlndtr. lhttmatdlt t\ta~ 
nazik dakikalar ıeçtr•'' 1 ''f • 
Fakat A.llahın inayeti tıl\I) 
ıaltp ıeleceltml•llen •-

1'•t 
olmalmnız. '•n 

Allah l.lsl koruı••· ._ '-Gıl 
Kralın meHj•. lnııllı 8 

letl Gzertn•• f e•kal&d• ~ ~t'd• 
teı!r ,apmıt ve HYll t• 
blratlyle karıılanmııtır· ~. 

b(lll 

Polınyı piyadesi hir ! ··~· 
ıın mntorlu kıtılannı ı ~~!: 
datli mukabelde blo~ ··.:: 

( Baıtaraf1 birinci ıa1fı f '••rlı 
Bası yerlere A.I mall 1' ~'• 

recileri paraıGtle tnroels 
1 

t," 1 
ıebbthGnde bulunl011~ '~Pi 
laealerln yakalaamalar• ~''•• 
rtoe Almanların 1atl•1' 

1l11alı 
ı•' yordukları g6rllm0t ~ 6 

Eylüldf! dört Alman '' ~ ... 
Poloafa 1Ukerl 6nlfO~ ~. 
ile yere in mittir . Bu ~Grtf 
ketlerllt! A. lmanlar b•'~,ı •••ı 
ı deler ini dtıı thlll etlO ~Gr. 
dtr. 6 

yeelnde Almanların h•lı1 't•ıl 
.,ı ~ı. 1 u öğrenmelerine m• 1 d 

A.lman bGkumf'll ıfli•":1 •n 
f eılnde lt11lun111•":,1 ıı, ı' 
S ızım ıtllh •e taıe a,ııl 

1 
,,.., 

elertmt:ı, bup ma ı:• IJ t'wn 
sonuna kadar 1ıt111cf:.,,d Te 
dtr Nefeılmtz tüke;,.~'' l'tr~ 
ılzl mahvetmele mu d' t11ru 
Sulh tıtlyorıanız, bl~r ıeil •d 
llyoruz Hr.rhanıt b '" ·--.ı, 1 

f 1111 ı• ,tt l' a 
ten korkmıvac• ' olsotlll' ,,-,n 
l&yortunuz - Hıtler h ' ~ T 

t d•'e tir • 
Alman mtlletfn ıtcW ~'''il 
cek luymette dlf a.•'' 1pı~ 
hangi tHlr altında ..,,.,ı ,11:~ 
etmeylnh:, harlı• 
•••• 9alı11•••· 



.._I IYLOL llJI 

8 Eylül 
Şanlı fıtıklll zaferimizi 

""'tan kahraman TOrk 
'•ııeılarıına yıldmm ı ra· 
-ı, koıarak var etUil kur-
1'1uıun yılciö•ümldür. 
~ kendi yurdumuzda baı· 
llırınıD zalfm idareleri ıl-

'ı d 
" 111 tnltJeo TGrlclüil• ta-

1'ıı acılarıoın büyGk irade 
~· lsahramaalıklarla bojul-
'h Ye titrek aloelerln, 
~ıum çocuk ların, bllıeılerle 
'''-er her TOrk6n HYlaç 

Mı1aıları dlktoıcı, elındea 
~"'•ak lıtenllen h6rrl7etln11 
'•uıarak ıarıldıiı ı<indür. 

- 'i ordumuzun her parça
'1rıcleo mOteıekk il perlf u 
•ı,,1'1 kadar güzel Y• ıabbar 
~llatlolumuzua bir par~a11nı 

• 1'11tıl eden Balakeı!r , harita 
' ~•rinde kara beyaların lıt· 
~ alınarak keaılmek lıtenl· 
"' azaları ar81ında kıl.iılı 
'' 16r6nca lalemlf, durma
\11, dı.ten•eden ana yurt
it, as •akit bile ayrılaia 
"''••amadan çarpıı•>ı •e 
~'ta ılalerlal Jaıamııtı· 
lıte 6 lyl<il aaa yurt, bu 

'cılarıaa ıon ••rmıı. Terk 
ı '~•Dcılar1a1D parlıyan ılaeıl 
~ 'ltıada ıerefll Tlrk erduıu
r ,_, lnlıı •• ılaıülerl laa

-,41. daire çlHrelı durma-' d,, pmltlayıp zulmetleri 
>ıtttafıaı, TOrk •arhfıaın 
'''•11aı, ıalıtanaa atlarının 
~ll•••eıtnt hlr kere daha 
t&r•6t •• ııttm ııu . Se•locı, 
t11r11ra. ıftthara ile •i•ıuaa 
'ltlılı lıabramaa orduıuaua 
~lerlnt, kabaran ı6lı0n6n 

ı •tinde okıamııtı. 

1 1A llalıkeıtr ufa~la11 6 Ey
' oqf•e kara bal•tlar•a• lsa 

~· kalırken hallıklr orduya 
••Uarı açık, ellerl ~lçelr •e-
-..tlt karıı çıka• fellketze
••lerln HYlnçll beyHanları 
'"•ııada TOrk kahramanlara 
~'rdeılerlnfn alltmlıema ya· 
''tan 16••1 yafmuru kadar 
''f Ye berralc {e11I meıerre . 
~l"ı) ee•ıl 1öz1aılar1nı ruh 
'"• lla içerek lulblerlol ya-
~-D buret ateılnl ı6ndlr 
-.lılerdlr. 
Bayk111larıa ıelmet bay 

jJ ~''•n he holara dlnmtı; Htr 

'"dan bert 1'6rk b~olıfın ın 
~. aıedenlyıtıota meıut 1161 
bıuıerl zafer ıüneıl altında 
••altlslerle teren11iim etti . 

1 Yeıtl çam kokulu, berrak 
••ll&l.-11 daj laı ım1t: TOrk or · 
•'launun önftnde eftldl; lerl · 
>t yol Yerclt. 

Marnura Ye Efe deolslerl 
~•ırlardan beri ıularanda yel · 
t '• açarak harikalar yara -
'" TGrk ka hramanlarıoı; ak 
~6pftklQ •e coıkun yüluelc.n 
~'lıaları ile karııladı Ye ıe 
1l11aladı. 

6 E1:ul yurdun her yerin 
~., fııkarao fıttklll ıealerl 
-· röklerlmlzlD 2GrJtyen 
~Grrtyet bavuı içinde dofAn 
•••in 11 ncl yıld6nQmQ 
~Gr 

6 E,:at maddi ve maae•I 
't•ıler içinde yanan kalble ·• 

1 
tıa Torla kardeı'erl tarafın· 
d,a u:aahlan tıtılslal tlutrl 

' 11
11e ıtf a bulup canlandılı ve 
a,ı.keılrln kurtuldutu bay 

~ ~,lb ıtlnOdftr. 

d TOırklGl6 kurtarıcı bCyük 

'' l'•rla ıert!!fı, en bftyOk mlllf 
' tıırur ve ıftıhar1111ız , çok 
it •dtftınlz bu •tJahlr kalb-

1d'tl•lzio baharı Ye ruhumu ''lln daimi mabedidir. 
~-' TarıbteD evvel war olan 
~''•il Ye ıerefll TftrklDk, ta· 

r' tt N ,. l"t.,., ıonra da yardır . e 
,ı ııı.. 

,,Ulu TlrkGm tltyen•· 

flvni Güler 

Büyük cihan harbi ile bu 
gun arasında benzerlik. 

-------
1914 Nasd patlamıştl? 

1914 Cıbao harbi naeıl 

faktı? Ataiıda hube tekad· 
tllm edea bir •J içindeki 
laldlıelerln lrrenolojlk ıeyrl
at not halinde bulacak11nız. 
1914 Harbtle 1939 harbi 
araıınc:la mılletlerJn rolO bcı· 

men hemen aynı olmuıtur: 

Tecavüz gay~ ııle hare"et 

etlealer, ara bulmıya ~alı· 

ıanlar , eYYell bir tarafta 
iken ıonra bitaraf olarek 
kalanlar, bGtOo anlatma 
lmkinlarını yok ederek iti 

muhakkak ıllllaa bırakan · 

lar .. 
• !8 Haslr•• 1914 -

AYaıturya •ehahcit Ye karı · 
ıt Seraybeanada bir ıarp de
lıkaalr11 tarafından 61dlrl · 
il yor. 

Tahktkat lıı.atıltn Sırp m•l· 
li mOfrll zlmrelerladen bi
rine menıup oldatu ıhttma . 

llal çıkarmııtar. 

mtıtnde Ruı çarı Ntlcela1a 
ziyafet Yerl1or. 

tt 25 Temmuz 1914 -
AYuıturya Macarlıtaala Sır 

blıtanıa m6oaıebetlerl keıl 
llyor. 

8 Sırbtıtan A.vuıturyaaıa 
notatını kabule ba:ı11lan . 
mııken Ruıyadan ıelen bır 
telgraf üzerloe va:ı ıtç l yor 

tt llmabyaya mukabele 
olarak Ruıyada nümayııler 
baılıyor, eeflrler m6tekabtl 
olarak ayralıyor . 

• Sarblıtaa umumi ttfer· 
berlık tlao etmııtır. 

8 Almaaya Ayuıturyayı 
teıvtk ediyor, eıhamlar dil 
fÜJOf. 

• Sarp kumaadanı GeDe· 
ral Pataık Vt1a•ada teYklf 
•tllltyor. 

8 26 Temmus 1914 - ilk 
ılllb Kerteıka cl•arn.da pat 
lamııtır. 

MAJINO HATTI 
Harbin en büyük 

yer altı şehri! 
Yazan: Or. w. 

Her hududun iki tarafı 

olduiu etbı Alman harp 
hududunun da iki tarafı •ar· 
dır: Bunua bir 1anı lleDdl 
toprak\annda dı jert de ya · 
bancıların araıılıl11deder. r •. 
btatıo d ide ettlitl bu realt · 
le btrbırtyle ıeçtneınlyeo 

Yeya blr ı blrlne batım olan 

komıular araaında hududu 
tabirim etmek için yarııa 

çıiar açmakta ve bunun ne · 

ttceelnd~ mulaayyel veya 
haldlıl batman 7QrQyüıüo6 

tamamlle &kamete mabkOm 
etmeH bıle m6mken olduiu 

1bıkeal 
baih btr tabkı .. at 1 duDda . 
kurmuıtu; ıark lauduk dan 

k • b• ım 
ki batmıoı aı erı ettr•lt 

mefluç bir hale J.,ındın 
elao Venay muab• dıarltl• 
ıo•r• ba hudutl•"' 

' IDO 
yer altı ıebtrl• ••~Çin eed 
dern .,~ 1ör011•'1 ıt olan 
dl» demekte ııab 

t bkl• ye 
yeralh kalelertle • OOO.OOO 
tak•l1e ettf 7 OOÜ· 

•uıı:ıam 
Altın frank ııbl ıl 
bir aenet eaı f 111• uau• d · 

ren lalr l•ta at faılıftll•,D:: 
kafl11 

ıoara, ematyıt .J ya. 
F h tlettD11e 

raa11z •u •11 kartı 

kadar oaun bu hareketini rattrlı bir d61•••
1

1 lıtlh
blrlblrlae ballı ı•'" 1 

ıOçleıthmektedlr. franıa, cl
lılan barblDdea ep•J e••el, 
k11men Hkt olmakta ltera · 
ber, kıımen de modern lı 

uhklmlar tnıa etmek ıure · , 

tiyle kendla'•tn ıark hudat
ları•da çok mle11fr Ye lca· 

ı.ır ı••· 
klmlarla çellktı• 

iter kuruldu. ahtbı · 

tf 29 Haztran - 15 tem 
muz 1914 - Avusturya -
Macarlıtaada n6mayltler 
Dlrlblrlol takı., ediyor. Ordu 
harp tıtemelctedır . Sırhfıta

na bir nota •erlleCf'fl •e 
bunuo bir ültimatom mahl· 
yetinde o!acafı ~öylenmek 

tedır. 

ft Roma Hferberltk tlln 
(Sonu dördöncü ıayfada) ı bettlfl ıekılde blrlbfrlae 

Franaa, bu proJ• ~atıaot 
ala adıaı Yerılll1 baı· 
battıaı 1926 da l•t•f:erdl

ladı. ParllmeDto•11
; etml-

11 haklartlan ııttf• 1 
urett• 

d 
,,, • 

yerell Verdin • a barp· 

tt 18 Temmuz 1914 Vt· 
yana ajaaaı ukeri meaba. 
lardaa nkl olan fıtlbbara 

tına ıöre ıu haberi veriyor: 

Kayzerler Almanyasından 
sonra Hitler Almanyası 
Rıımarkın kurduiu Alman 

ya, 1870-7 l barblnf yaptık · 

tan ıonra, kay.erler Alman · 
yaeı. ıeçea C.baa harbin• 
kırk küıur H •• hızarlanmıı

tı 

Bu ıln yeDl bir c•han barili 
maceraeı•a beılamıt elan 

altın karııl.iı Almau1anın 

altua kartıhlından daha 
fazla ldt. Aacalr, lnıthere· 

nln Almanyadan daha az 
altın ıtoku olmaııaa ral-

men, ıtrf mail Y&ZIJ•tl•I• 
retaaetl y6zGnd~• laaaımla· 

naıa hepılne ıalebe çaldı . 

Ya taıe yazlyetett? 
(Soau dörd6ncü ıayfada) 

yaralanıacıJ• lcıd•;. ıuba · 
te alelade bfr plY• hatlarda 
yı ı~f atı le ileri ••b. 

f - k •• 
Yalzl ~ ıo:•n pt ldoi" lçla, 
uı araaa .trl o cSerıeant 
bu 1'1n kendııı•e •ertl•D 
Maglaot" l&kabı teo ıo 
Aodre Maııaot b•':cıdıfaa 
nra parllmeato atıl•, f r· 
enclmeal retıl ,,f ı••l 11• 
aaıaam ıark •• 1 t bk•• 

1110• a 
clutlaranda bir tırıt•e•I 
hat •e1da•• P fada) 

' Ü ~' (Sonu d6rdüac -

SAYPA ı 1 

Avrupa 
harbi 
başlamıştır 
(Baıtarafı birinci ••Jfada) 

d.a• dolru1a bareti emal· 

1etlert tehdll altı•• ıtrecek· 
ti. uemokraııler için harp 
mukadder idi ve bu harp 
birinci ıafbada ıüç lıe, Uda· 
cııınde deha ıüç, lçliacil 
ıafbada ite belki tmklaaız 
bir hale girecekti . 

Eıkt bir laıılıa 1616 •ar· 
.Aır: 

«Son muharelleyJ .. alma 
laıllter• kazaaarb Bir Al· 
man nıhal zaferine, blıızat 
Alma• mtlletlnlD dahi lnaa· 
makta oldufu tabmtn edil· 
ml1or. Al•••1adaD ı••k Ye 
coılnınluk 1erlae, ı••• ka• 
Duaları haberleri ıell1or. 
B1terafhklar ••1a mldaha· 
leler, bar~ln yalnız mlcldetl 
ızertnde teılr edecek lmll
l•r elarak tellkst oluamak
tadır . Harp, ıtmdtltk bir A•
r•P• harbi lı• cle, tehlike 
blyidOll nlıbell• bir clbaa 
harbi ıum6llal de alabilir. 
ltıraf et••k llzımdar kl il· 
•a• aıkerl Leh topraklara. 
•• aJak ltaıtılı dakikada, 
AlmaDJa it• lıarltl m•D•n 
kay .. etmtı bulunmaktadır. 
T eca YÜZ hareketi kar111ıacla 
tik ıattba, buDun ne bir bak, 
ne bJr adalet, n• blr moda
, •• , laatti ne de bir intikam 
barbt detti, fakat bir cıbaa 
fethi tbtlraaının ••atazam 
bir ınklıaf merhaleıt olda· 
i•dur. Hıtler, Veraay hak
ıızhklaranı tamir eder 16rQ
adlfl zaman •u•affak 
olmuıtu Çinko hiç bir de
•l•t keadt laalkıaa V •n•J 
m•alaecleılnt• mi.laf aHı l;la 
kan •aktlrmızdl. 8a deYJr 
~oktan ıeçtl; milli Yalacletl
at tamamlıyarak toparlaaan 
Almıaya, bir mtlletlerla A•uıturya tarafından S1r

blıtana Yerllecek nota bir 
ültimatom mahiyetinde ol 
duiu cıbetle dünllmuazza· 
maya teblli edtlmtıtir . Bu 
huıuıta teatllefklr olunmak· 
tadır. 

Ct Avuıturya orduıunun 
harp kararı, ordunun orıa 
nı alan Mtl ı tarlıe Roadıa• 
mecmuaeında ıa yazı tle 
bildirilmektedir! «Bir ha rp za 

au1onal ıoıyallıt Hıtler Al 
maoyuaaın hu topyekun 
harpte , Ludeadorfun çok 
ciddi telakki ettlit ıu me· 
Hlelert ae dereceye kadar 
ıöıı rniinde tutmuı olduiu
au bilmiyoruz. L11dendorf, 
"Tokyekün harp. lıtmlt 
Herlode Almanyaya ıunlan 

vedJet •e taviJlye etmlıtt: 

Almanyanın kuvvet 
darbesi takbih ediliyor ı 

yata•ları 6ıtla.le mltblt 
bir ~ıi tehdidi aldı. Alma• 
telklDI odur ki aaıyonal ıoı· 
yalt:ım ordularıaı• yıldm• 
c:lubeal, dalnılır ku•••tlerl 
birer btrer mahvedecek nl · 
bai zafer taUhl elmıyan bir 
llarbe de•am etmekten çe-

mana arhk ıeim 1 ttlr. A •uı 
turya, tkı, üç aene ıonra bir 
harp karıaaında '-ulunmıya 

mecbur olacaktır. Ruıya 

heDÜZ hazır def ı ldtr . Kader 
Itır daha kerarnaızı elimiz
de bırakıyor. Yeni bir tered· 
düt blztm lçtn meıdm ola
c. ktır. Dü•ellmuaznma ol · 
mskhiımız hu~bıJe bala 
olduiumuz nuf uz tahhteh· 
ilkededir Mevzuubahlı olan 
me.cle, ya iyice yaıamak 

Yeye bGıb6tün almektır. • 

• 28 Temmuz 1914 -
AYuıturya • Macarlıtan Sır 

blıtana Oltimatoaa veriyor 
Bu 6ltt1ı1atom, Sarp hüku 
metlala hük6mnnhk bakla 
r1aa tecaYOz mahiyetinde 
dir •e katıl bi.dteeıtnde Sırp 
h6k0metınt tıttrakle itham 
etmektedir. Ültimatoma 48 
eaat sarfında ce•ap letemek
tedlr. 

O Sup Baı•ekllt Paelç, 
memleket içi eeyahataıdan 

d&nüyor . 
•• Alman1• tle ltalye; 

ı\.Yuıturya nota11nı terviç 

ed iyorlar. 
., Ruıya ara bulmak iti• 

mlfacaat ediyor. 
tt Franıa Ruıfa ıle m6. 

Zllkere h<tllodedlr: Aynı g6o 

f ra'>lll Baıvekılı Puvanka

re «f ra••• iıtmU harp ıe: 

'<Topyel&On harp •e top
yekun pohttka ıu ciddi me· 
.. leyi a6z 6oiiode tutmak 
aoruodadır: 

Aoavatan, mOdafaa orda· 
ıunun •• bltftn mllletla ve 
bllhHıa harp ıOdümOaln 
tbttyaçlarıoı ae ıuretle te-
min edecektir? Memleketın 
dıııodan neler ıettrmek 

mecburtyetfndedır7 Harp 
bıtladıktan ıonra da, dııu· 
dan ıeUrdıtt ıeylert temin 
•e tedarik edeceil•• emin 
olabtltr mt? Cihan harbinde 
ıtmal denizi Ye luımea de 
Baltık denizinin lnııltere ta · 
rafından, Akdealzla balya 
ve Franıa tarafı•da abloka 
altına a lınmaaı aetfceelnde, 
Almanya ile A•udurya-Ma· 
carlıtınıa batına geldi il 2t · 
bl deniz harbi veya bir ab· 
loka dola1lelyle anavata11ın 

deni• mabreçl~rl kapanıJ"or 

mu?• 
Zira, k•J"•erler Alm•llY• 

•• seçen Cılaaa harbi•• kırk 
k6ıar aene basarla11mıt ol 
dutu halde, o muazzam 
•uıceraya beıladıfı ıOu, 
dev 'et banka11nda encak 
300 mtlyon nalrtt para1a Ye 
2 000 milyon rnarkhk altın 

ıtokuna maltkU. Halbuki, 
harbfn daha ilk aylaranda 
4520 mtlyoo marka ihtiyaç 
huıl ol1nuıtu Cthsı:t har· 

blodt f raDH Jlo Ruı1aaıa 

- ---- ·ra Çemberlllynın azimk8r 1t. · 
desi Amerikada se111Pa 1 

ile karşılandı. 
.. ,u.tt•e 

mıltetlnln AhP• • yalaız 
dOıman olmadıl••'· •e•kl· 

Vatl•ıtoD, 5 (AA.) 
( Ha•a• ajanıındaa:) Sellbl· 
yettar mOtahldler B Çem · 
berli.ynın nutkunun ve be · 
J&Z kitabın oeıre•Ulmeelaln 
Amerika •• A•rupa demok 
raıllertnln noktaı nazar la rı 
oı b!rblrlne 11kı ıurette yak 
laıtarmıı olduiu mütalea-
11nda bulunmaktadırlar 

lnılllz Baıvelıtllnfn azim 
klrane •• vakurane lf ade· 
ılle Hıtlertn nutkundaki 
ıtddet araaıoda meYcut o1an 
mQbayenet tebarOz ettiril · 
mektedır. Polonya ltllli.ıına 

takadd&m ed.-n mlHlrerf!
ler! izah •e te9rıh ed•n B 
Çemberllyn lns&lterenfn 

mGtema .. IJ'eD ıshar etmek· 
te oldufa aulll mGaalemet 
arruauau• tarihin eala lalılr 
edemlyacetını ıebat etmlı

t r tJ Çemberli1na 16re, 
harpten muul olan btr tek 
adam •ardır: O tla 8 . Huter 
d ı r. V •ıtoıtonda bası mft• 

bftlde B. Çemberl i.,nın 
yalnız vermıı oldutu karıu 
h•kkıoda delil, aynı zam 
anda düaya,ı tehlikeye 10 

kaaJ thtıllf hakkıada me• 
cut olan ıüplaeler orta dan 

lulkmııtar 

8 . ÇemberllJDı ••ıtllı 

ildi .. •' nazı rejtml la • teeı 
lntle kaldıkça auı,u taıa• 

, .. k o 
ılı etmeaia• 1 ılJlerken 
vur edtlml1ectllD e\11Jak 
B R l bııta 

. uzve t ırtkahlarla 
(bere bGtlD ltı.tll .~,le . 
aynı fikirde ohluJunu 

mek iıtemtıtlr· mile 
B Ç b rllfD ta•• ..... 

k.. umuml1e· 
Amerikan •f arı bil 
ı ı nın doıondiilil v•ç e 
baılamıı olao harbin ı•J• 
lerlnt tarif etmtıUr. Buadaa 

ıu netle• çıkar: Amerika 
demolrra•l•I ile Avrupa de· 
moluastl•r• arasında •••~•t 

'- •ard1r. Bu .a, 
•e •ıttr•• hfııedtl•lt 
•on harpt•• beri 
•tan bir saruretUr. Bu ı•• 
•edeal cılaaoın maraz ltu 
laadutu auılat•mel telaltke 
ne oluna olıuP biç bır 
Am•rlkala ya%:ifetln ••tfceıl 
ne olacafıoda lıatıyen nıl 
tereddn defildır . Hatti Va-
1ıoıtonda mutad dıplomael 
ıhttrazları terk edılmlıtir. Ve 
herhangi rumt bır zat ıle 

ı6rltilrken bir nıQtteftk ile 
konuıuluyormuı ııbt bir in 
taba ••••uttur. Sallhl1ettar 
•ebaftlde ••rlka ı(klra 

kt:ıeuk olan mllletleH eml· 
r lerlnl d ikte edıcekUr. Bu 
lıaeultın doiru olmaaı•da 
berke• JUP Alemi lo•anlye· 

ti için aneıO• bir fel&ket, 
yanlıı o l • a ı ı n 61 a 
tae kendi ml111 bir· 
rlyetlD• ka y111acak •e cllier 
•illetlerle 11rbett ıulh ye 
HJ mClaaıebetlerlnd• bulu•· 
mak f ıraatıaı elde edecek 

ola• Alman milleti içi• da
hi bayar girmektedir. 

Bu anlk zamanda harbin 
ınktıaflarıaı Türklül• hl• Ye· 
kar ye ıojukkanlılıkla takip 
e~elln> · Tilrk mtlletl, ta• 
blr ıön6\ lttmadı tle, Anka· 
raya danm6ıtür : Onun mu

kadderata , ancak milli •en · 
faat, aacak mtlll laOrrtyet •• 

1 .t bar•k•I ııll•turu ol· 
elDD J' 1- L 
•• Mıllf Şefini• yllaH• ml-
..... 11ıat•, baılretll hlkOme
tlalD ell"dedtr. Onların Yer
dllılotl •erecekleri hır karar 
dal•• milleti• bayat •e lı
ttkbal& için ••rllmeal llzım 
ıelea ea doiru karar oimuı
tur Ye b•hemaehal 6J(e oJa. 
cakhr 

F. R. ATAY 

•mumlyeaiade 1917 ıeae. 

ılndekı ıevk •e beJecandaa 
daha az ıevk •e he Jeca• 
olduiu yalnız B. Çember· 
llyaın nutkunun baııl et
m it olduiu intibaya tama 
mile IDUYasl bir l 
L 1 an ayıı 
uu uatluiuı ö1lenmekt ...ıı e. r. 



SATPA ı 4 

Majino 
hattı. 
(Baıtaraf ı üçüncü aa,fada) 

fçla mGtemadfyea uiraıtı •e 
bu fikrini blllhere mltlafaa 
bakanı olunca tahıklluk et
Urebtldt Maıınot, ileri ı6r 

diilG mGatahkem batla dl 
nyanın o tarihe kadar ıö· 

rlp btldlll t• muaızam laa
reket teıtılerfnt ınıa etmlt 
old•. Hucanaa paraya btç 
aldırıı edtlmeden ıenlı 61 
,Gde projeleadlren bu tah 
lıımat etrafında dGnyanın 

her tarafında az ,ok bir fi· 
kır edinmek mGmkün ola· 
bildi; ancak, bu neırlratta 
• llıamen propığanda k11me• 

ele muhayyel diiımanı aara· 
mak ıayeıl gtldllldGl6 ıtbl 
latr çok 11rlar g izli kaldıiın
dan, tu tamamen bir fıkır 
edinmek kabil olmadı. 

Maıtaot hattı tçtn yapılan 
n•f'lyat •• bu huıuıta •e• 
rllen maumat epey esktdlr. 
Almanya ıerek polftllra, ge· , 
rek ukerlık bakımtndao 
tekrar kuTHtlendıit ınnden 
beri Maıınot battı ve 
b• battan yeniden takYlye· 
ıl etrafında biç blf ıH •e
aada ltttllmedl. Bu itibarla 
Franıızlarıa ıark •• ıtmal 
ııaarlanndakt tahkimat ılı· 
temi•• dair aıafıda umumi 
olarak bir f ıktr •ermeie ça· 
lııırken teferruattan •as ıe
çllmlı oldufuna tıaret etm· 
ek lıterlz. Yalnız mubak · 
Irak elan bir ı•Y vana, bu 
Maıtnot battıaı lnıa eder· 
kea, Franaanıa lltthlıim in 
ıaatında biiylk bir Galat 
olan Fran11z Vauçan pren
ılplerlae dayanarak hareket 
etmtı olm1111 keyfiyetidir . 
Yalnız ıu farkla ki Vauban 
-Belfort Eplaol NancJ Toul 
Verdun mOıtabkem hattın · 
dakl teılıatı Franaanın ıark 
cephHlnden uzaklııtırarak 
kur.tulu halde maglnot, ye· 
al tahlclmatın luımen dof· 
r•dan dofruJa hudut Gzerl•· 
de yapıl•Hı, fakat meaell 
Haekeaberı ve Blhçh Hoch· 
Tald ıtbı mania ı•rupları· 
••• mtlmkln oldui• kadar 
hududa yaldaıtırılma11 bu · 
ıaıuada fuar etti. Su tah · 

klmat ceplaeılnfa ileri ıü· 
rtUmeılaln Hbebl malümdur. 
l••ell Franıa, ıtmalt ıarld 
laudud•na yakın •re mllil 
m6daf aa l~la elzem olan 
endlıtrl teıl.atını Te maden 
ocaklarını korunma:a bir 
laalde bırakmak lıtemedl, 

lklnclıl de, hududun tlerlıl, 

- o tarihte - &1kerltkten 
tecrit edtlmlı ıaha tle .. ,,. 
lllde, Franıız aıkerlerlnln 

ileri barekltı için 16• 6nün· 
ele tutulmuıtu. Ren •yalett· 
•ta A.lmaaya tarafından tı

ıall aetlceılnde aıkerlıkteD 
tecrit eddmlf ola11 ıabanın 
ortadan kalkmHı, Maılaot 

hattı tçlD de yeni ıartlar 
me1daDa çıkardı kt, l:tun· 
dan ileride babıedecellz 

- SONU VAR 

Bın~ırmı icra 
mımurlu~un~ın: 

Gayri menkal açık arttır· 
•a tllaı. 

Bır borca karıı birinci 
ııra birinci derece ipotek 
olap 1•••nll o~ ehli •ukuf 
tarafındaa tamamıaa (7105) 
lira luymet rakdtr edıleD 
tapun•• ıabat 937 teırıa •e 
21 ... , ...... ka1ıtla laa· 

T01UtDlLI g EYLÜL 

Kayzerler Almanyaaından 

sonra Hitler Almanyası. i§ Türkdili matbaası 
(Bmıtarafı üçDndi ıa1fada) ıeçen Cıhan barbıoe tei<ad-

GeçeD CıhaD barbıadea dQm eden yıllarda •• es· 

' 
ld 1 Cümle 1913 de 40 milyon e••elkı AlmanJ•• 1 • • 

830 000 ton "ufdayı •e 8, ton demtr ce 'lherl ltllyordu. 
000 000 ton yemi bar1$len L•kto, bunu• 11 5 mlt,on 
te•ln etmek sorunda idi. tonu 1abaneı memleketler-

Bualara dııarıdan temla den bllha11a lı•eçten ıdbal 
edememek ylzOnden merke· edtlt1or1lu 
zl A•rupa devlet 'erfntn Refah !çlncle ıeçen kırk 
taıe durumu çok köUUeımtı ktaıur •~ne ' lk bir hazırlık 
•e Romaayay• harp tlaa Al 
ecltldikten ıonra' atratejtk ıa· 

denealne rağmen , man-
yada bakır tükenmfı •e e•· 

ruretlerle def ı l. ıuf bu 1•ıe k k 
k k lerdekl bakır kap acı meHle1fnl halletme mı sa· 

h toplatılmııtı. Hattl hem ba · dıle, harp 1aha11, za 're 
1 EfJ&L ı km •e hem de kau,.uiu te· anltarı aayı a11 • eya e- ... 

1 
' 

tll 1 ti mln etmek için, Doy,.\ind tine kadar ıen f e m 1 r. ... 
1918 de. 1a rktekl harp mey adıada muazzam bir denlzal 
danlarıaıa Ukranyaya lcadar tı ıemlıl lnt• edtlerek Ame· 
yayılmasında da, keza ayaı rllıa lnta11oa ıönderılmtıtı. 
düınneelerfo zoruJI• hareket Nihayet harp •zadıkça, 
edılmfıtl· hemen hemen bütQa llatlyaç 

Ludendorf 1 «Geçen Cthan maddeleri. yerlerini •Eraat•,, 
iaarialne ıtrmlt olan lhnan r•Jlmlnfn dikte ettlfl mad 

'anın, l&akal 1 000 000 000 
d delere tek etmJıU . 

marklık zahfre epo et1a,ıı 
b Kırla lıdıur hnırlBnmıı )Azımd ı ; fak at unu temin 

etmek ..,üoıkOn olma111ııtı .» olan kayıer Almanyaeı, tıte 
b a' bu ye buoa b•nzertezab6r Diyor. Ya D gun. 

Alman 1üluelı fırınları, ferle karııleıtıktan ıonra, 
_..:.:,:.:;;-,:....-~-:----~ı aldıiı netice mal6aıdur. 
dırmanın P•ıabaJm ma-
balleıl•de •akf ufı ıo'u Bu gGu tkiacl bir Ctbaa 

6116 ,
0

1 arkaıı Mıanaa •r· harblnl11 baılanııcında bu· 

1111 tfe mahdut 8 30 metre lu•a;~~-;y;;;ı,;,,affat Hıt:° 
ıenlıllk •• 21 metre 'IZllll· ler l\lmanvaaın l»tr kaç ıe
luktakt 1ahada mebni aarp n~den ibaret olan bazarlık 
cllaetindelrl hahçe lnıınuadan devresi, acaba ne ııbı teza 
ılrllloce altında çameıırhlr, laarler yaratac•ktar? Bunu 
matfak, merdl•en lzerioda zaman bize g6ıterecekti. 
ıandık otla11 iç koridorda Ancak, Ludendorf ıunlerı 
üç oda •e yan koridorda ı6Jlemelttedfr: Gelecek A,, 
ftç oda •• yan koridorda rupa herbıaın k11a ıGrmeıl · 
bir hell ye bfr l>anye 3 1. nl temenni ederim Akıl 
40 metre nıiktarında bah,e 

takdirde. harbin Almanya 
•• zemini ıarnıç, en ıh kat · 

fçln bir fellket olme11 mu ta 11fıoak dl•arına kadar 
derinlik •e 40. 50 lrttfaeu, kadderdlr. 

• 

1 
Vilayet matbaası Türkdlll matbaaıı adı ılhade ır.zete•t2to ıdaru!nde faaliyete 

ıeçmlıtlr. 

1 14 Seneden beri mu•tazaman çıkaa •e kardertne hizmet eden «TORKDILb 
ıazeteat bu ıuretle daha ıenlı Itır ıekllde çalıımala baılıyor 

1 
1 Türkdili nıatbaası 

1 Ucuz. temiz ve ıi!ıretle berkula lhtlyaçlarıra cevap veı~cell, berkHI memnun 

1 
edecek bir ıelrle konulmuıtur 

Reımf •• huıuıl mtl•11eaeler• atd defter Ye her tirli ced-.eller, makbuzlar, 

1 da•etlyeler, kartytztler, zarf •• klfıt baıhklara, zarif ıektlde tabedıltr . 
Kttap •e mecmua ba11lır, ctltyapıhr. 

1 Tiirkdili matbaası 
Her yerdea ılparlt kabul eder •• tıtentldtil tekilde baaırlar . 

Dikkat : Matbaa tılerıle allkadar her tOrlü mulaaberat için ıu adrese mü· 

racaat edtlmeltdtr: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

nnn .. ıınııt1m11 .. B1um•ımınm11..,.•nnıınnımmıı11111111nııoR1111nft1!111111111111mııııııın•m 
r---lllUlmllllllllll••oııınıı---•Wlllllmll 

ı KADRIUZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

t~-

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

da beton arat• zahire .... 
fazuı, mai•za azert Jttlık 
Hlon ve altında ııfıuak, Jol 

1914- Ve-1939 Almanya 
mnıı••mmı•11111• .. nım11111 .. 111111111B..ut'ınuı 

Balıkesir Askeri Satın 
clheUne cftatl• lıapuıu lıo · 
rldor •e iç koridor lıerı11 . 
de dcht oda hell banyo 
mlltfak, zemtDlerl abı•p d1-
feD1e, ta••D kapu 

4
5tncere 

lerl yallı boya 1 ID4Sba 
aaha üzerl•d• öç kat beton 
arma iyi a,ır f ıçtlıkle Y•pd 
mıı, ıu elektrik teıfıatanı 
ha•l bir bap hane 5 1 O 939 
perıembe 1Gn6 ıaat 14 de11 
oa bete kadar Baadırma 
icra dalreıtnde .,ık arttır· 
ma ile paraya çe•rllecelıur . 

25 9 939 Şartnameıt cu. 
ma ıGnündeo 1t1barea dal· 
rede herkeıfD 1örehll11111ı 
için açık bufuDdurulmakta. 

dır 
Ta,ın oluoaD ıtındı lıbu 

eve tahmin 0 1unan kıymette 
ytbda yetatlf beti teklif 
edılmedlil laalcle arttar•a IS 
ıOn daha uzatılarak 10 10 
939 cuma ıOnü ayaı taatte 
en çok arttıran• ihale olu. 

nur., L 

Arthrmaya 1ırebtlmea tç;11 
7ul&arıda yasılı kıy•elta Jlı
df! yedi buçufu otıbetıade 
peJ akça11 veya mlllt bır 
bankanın teminat mektubu 
verllmelldfr. 

ipotek ~• lrtlf ak haklın 
aabıplerlle dlfer allkadarla 
ran bu alacaklarını •e hu 
ıuılle f alz ve ıaa1raf • dair 
iddialarını lf ba ilin tarihin· 
den ttıbarea (20) giin lçlade 
eYrakı mGıbttelerlle da 
tremlze btldtrmelerl 16zım· 

dır . Akıl laaJde hakları .ta · 
pu ıfcillerlle aablt olmıyaD· 
lar arthrma bedeltnln pay 
laıma11ndan hariç kalırlar . 

Mevki hudut Y• •Ylafı ya· 
zılı bu eYl• ı&aterllen ıeralt 
Ye 11\Ju arttırma tllaı dal · 
reılnde utılacalı tlia etu · .. ,. 

(Baıtarafı üç6ocü 
etmlıUr. il el ıra tta 
yafma olmuıt•r · 

sayfada) harbi 
pan1k Ye 

tt 28 Temmuz 1914 -
Oımaoh ajanıı, ıu tebltil 
neıredtyordu: Bu ıtın 6ile· 
J• dofru A-.uat•rya · Maca · 
rtıtao hGld~metl S11b11hna 
harp llln etmtıttr . 

•• Ruıyada örfi idare 
llln edılmlttlr 

•• ltalya •e laııltere ara 
bulmıya çalaııyorlar 

e La Tan · ıueteıl, Oı· 
manh lmparatorlufunun bl · 
taraflllını aadrasamın te1ıt 
ettlflnl yazıyor. 

tt 29 Temmus UU4 -
Almanya bir aeflrler konfe· 
ranıını reddediyor. lerltnde 
ıoıyaltıtler harbin aleyhin-
de, ordu meaıupları lelaln· 
de nümaytı yapıyorlar. 

tt 30 Temmuz 1914 -
Avuıturya kıtaları Sarp 
topraiında tlerltJorlar . 

4t imparator Vtlhelm ile 
Ruı çan Nıkola telgraflar 
tHtl ediyorlar. 

tt BOıttln ılyaıi merkez 
lerde faali Jet de•a• edt · 
Jor. Berllnde 6rft idare tlln 
edil mittir. 

•• 2 lfuıtoı 1914 - Bftt6n 
de-.letler eeferberltk illa et· 
mlılerdtr. 

tt Almanya harp ılln 
ehnlıttr: Saat 12, 15 te Ha · 
•aı ajanıı ıu haberi •eri· 
Jor: Alman Hflrl akıam 
llllt yedı,ı 40 ıeçe hol& a· 
mett methuaaı aamıaa Ruı· 
ya Harfctye Nazarına Alman· 
Y•llın harp ılln ettlil•t bil· 
dlrl1or. 

tt 3 Aluıtoı 1914 - Al 
illan orduları FraataJa bli 
ıum ediyor. 

• Oı•anla l•paraterlutu 

kaybedecek. 
~t\lma kooıisyonunda11: 

k ıll 1 - Merkeı blrlıklerl thtlyact için kapıla zıufla e • 

meye konulan 500 too oduna talip çıkmaclıfınclan 
muclbl kanunun pazarhi• konulmuıtur. 

2 - 8 9 939 Cuma ıünft aaaat 1 l de pazıulıiı 

laeafıadaa talipleri• muayyen ıün ve aaatte kor 

alma komltJODU•a müracaatları ilin olunur. 

b•' 

Nezllerla memleketlert11'6 
en fazla 11luldılrler1 uolJ~ 
halkın manevi kuv•etıaci' 
11r11ntıdır. 11 

Ba ıüakü Alman nıtll'~ 
1914 ıeneılndekl karnı t 0 ~ 
keadtne aü•enlr Al11'1 

milleti deilldlr. 
11 

Karnı tok v e cephede el 
ıörm~ie lıtekU mllyool•f ,. 
genç nazı bulunabilir. , 

1 I• kat ıertdc kalacak o • 0
1
,, 

ittr çok fe'lltetler ıarıııOf 
h•' aar11hn11lar ve kafada• 

talanmıılardar . 
( 

Mtlyoa1arca toaan, p•P'f' 
larıaı aaan, partilerini I 
teıkl l itlarını dalıtau, ~ 
man lımlal bfttlift dlaJ• ' 
kötü bir me•kle clGıl'' 

. "" bu ıGokü rejime linet 0 

1 Baııldılı ıer: Tlrktllll ıatbaa11 - Bahk•*' 


