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GUNLOK SlyASİ GAZETE On dörtüncü· yd: 2476 

Hükômetin vatandaşlara tebliği: 
ı.. 

--------------- 1111 ••!il••••• .. .. --- -

liiçbir ihtimal karşısında halkımızın iaşesi için endişeye mahal yoktur 
--------------·-- ıt••• •••• ıı·-------- -

İhtikar yapanlar şid~etle cezaiandırılacaklardır 
c -----~ 

:Z:Tlft +r z 4•·•·s 

V ~ZİYET GEÇEN HARBİUMUMİDE OLDUGU GİBİ DEGİLDİR. HEPİMİZE DÜŞEN 
VAZJFE SÜKÜNETLE VE İSTİKBALDEN EMİN OLARAK ÇALIŞn·f.1\KTIR. 

~nkara, 7 (A.A.) -Baş
•~fclJettcn tebliğ edilmiştir: 
do ~'Vrupadaki harp vaziyeti 

li)iaile memleketimizde 
r~a Ve diğer bazı madde· 
..,t~b fiabarmda yükseklik 
1 .. tla geldiğine dair yapı· 
da.rı neşriyat üzerine alaka 
k~ dairelerin derhal tah 
~ . ve tedkike başlamaları 

Çernbeday ıın Avan1 

1 Kamarasındaki iz h tı 

Başvekil umumr vaziyet etrafında aşikar 
izahat verilemiyeceğini söyledi. '- t'i verilmiştir. Bilhassa Başvekil Ur. Refik Saydam 

~il tebarüz ettirmek la- ve ne de yarın için gıda sı- Londra, 7 ( Radyo 1 -
dır: kıntısı olmasına imkan bı- Çemberlayn Avam Kamara 

~etrıleketimizde her nevi rakmıyacak şekildedir. Bu smda harbin seyri hakkında 
)~ tnaddeleri halkımızın tedbirledn iyi işlemesi için- izahat Vt!rmiştir. Başvekil 
't Ordumuzun ihtiyacmı bir de harekete geçilmiştir. İh umumi vaziyet ve müdafaa 
t~en fazla müddet idare tikar yapmnk kasdile top hakkında açık izahat ver 
lftık .. le: kadar bol ve iyidir. tanbcıhğa heves edenleri, menin amme menfaati ba
-ı. Urnetce zamanında lüzumsuz fiat yükseltmeleri kımından imkansız bulundu· 
~itlltnış olan tedbirler hiç 1 hükümet mütemadiyen takip ğunu, Polonyalıların adet 
~ lllıntakada ve hiç bir bü- 1 edecektir. Bu gibiler şura- 1 ve malzemece üstün olarak 

•ehrimizde ne bu gün (Sonu üçi.incü sayfada) düşmana karşı çetin bir 
= 

halde mücadeleye giriştik-
lerini söylemiş ve demiştir ki: 

~Polonya her karışı Al· 
manlara mücadele ile bıra 

İngiliz harp gemileri 

Alman tahtelbahirl;ine muhtelif mahal kıyor. Polonyanın manevi. 1 • • • • • • ~ 
t t . h. b ı j lngılıı Başvekılı Çewberlayn 

lerde hücum yaptı. 
~~tıdra, (A.A. ) - İstihba- telif mahallerde bu tahtel
~ llezareti bir kaç d niz bahirlere hücum etmişler-

tek t' d. )' e ınin muvaffakiyetle ır. 
~:~dığın1 ·bu sabah bildir- Alman hükumeti, mayn 

r. tarlaları vücude getirdiğini 

~Orsan gemisi haline ge- bildirmiştir. 
~~ll .iiç Alman vapuru İngiliz tayareleri tarafın-
~d tkıler emniyet altına dan Alman gemilerine kar 
~ıktan sonra atlantikte şı yapılan taarruzların ev-
bi~ edilmiştir. velce bildirildiğinden daha 

ya ı ve cesare ı ıç ozu 
mamıştır. İngiliz ve Fransız 

1 

yardım kay.naklan imkarunı 
hükumetleri Polonyaya mali (Sonn üçüncü sayfada) 

Bir Fransız gazetesi yazıyor: 

NETİCE UMUMİ HAR TİR. 

Fransa Hitlerci Almanyaya galip gelinceye 
kadar mücadele edecektir. ~l ter cihetten Alman 

1 

muvaffakiyetli bir şekilde j 
'tl~•hirleri bir kaç İn· cereyan ettiği zannedilmek- Paris, 7 [ A.A.) - İngiliz 
~ tıcaret gemisine taar- tedir. orduları başkumandanı ile 

Londra, 7 [ A.A. ] 
Cenubi Afrika da Almanya
ya harp ilan etmiştir. 

(Sonu üçüncü sayfada) 
~.ederek batırmışlardır. Londra, 7 (Radyo)-Avus- hava kuvvetleri kumandanı 

lt harp gemile i, mub (Sonu dördüncü sayfada) Fransaya gelmişlerdir. 
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[· ____ -_-_-$_15-H~_iR~-!'-=A-_B_ER_L_ER_i_] 
Daimi Encümen top- J ~PO R MECBURİYE Tİ 

I Irak Almanları 
hudut harici 
çıkardı. 

1antıs1. T A T B i K E D i L i Y O R . 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün VaJi Recai Giirelinin 
başkanlığında toplanarak 
devairden gelen bazı evrakı 
tedkik ve kabul ettikten son
ra toplantıya son vermiş

tir. 

C. H. Partisi idare 
1 

heyeti toplantısı. 
C. H. Partisi viliyet ida

re heyeti Reisi Pertev Et
cioğlunun başkanlığında 
toplanarak Partiyi alika
landıran bazı meseleler üze
rinde görüştükten sonra 
toplantıya son vermiştir. 

Pasif korunma 
kursu. 

Şehrimiz pasif korunma 
teşekküllerinde vazife alan 
vatandaşlar dünden itiba
l'en kurslara batlamışlardır. 

İtfaiye, gaz arayıcı, sıhhi · 
ye, emniyet ve tamiratçılar 
laer gün grup grup gaz
lardan korunma evine ge
lerek vazifelerini öğrenmek 
tedirler. Bu vatandaşlara 
•rerilecek gaz maske ve el -
biaeleriniu ölçüleri alınarak 
Ankaraya sipariş edilmiştir. --
Balyanın kurtuluş 

bayram1. 
Balya, 7 (Hususi) Bal-

yanın kurtuluş günü dün 
merasimle cumhuriyet mey· 
danında sevinç ve coşkun
lukla kutlandı. Nutuklardan 
ıonra parlak bir geçit res
mi yapıldı. 

Evine taarruz edilmiş. 
Mecidiye mahallesinden 

Hüseyin adında biri ev sa
hibi Saniyenin kendisinin 
oturduğu kısma taarruz et
tiğini şikayet ettiğinden 
tahkikata başlanmaştar. 

19, 20, 21 Yaşındaki gençler bu 
mükellefiyete tabidir. 

Beden terbiyesi Balıkesir 
bölgeai istişare heyeti Vali 
ve Beden terbiyesi bölge 
başkanı Recai Gürelinin baş· 
kanlığında toplanmıştır. 

3530 Numarala beden ter
biyesi kanununun hükümle-

Gazetemizin 
----- =--

yeni şekli 
Okuyucularımıza 

Son günlerde beynel 
milel vaziyetin aldığı 

şekil dolayisile gazete
lerin en hayati bir mad
desi olan kağıdı temin 
etmekte gliçlük çekile· 
bilmesi ihtimali karşı

sında gazetemiz bu gün
den itibaren istanbul, 
Ankara, İzmir ve diğer 
vilayetlerde çıkan ga
zeteler gibi hacmini 

ufaltmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Hacmimiıin küçülme· 
si karşısında puntuları 
mızı ufaltarak ve ge· 
len haberleri hulasa 
ederek her zaman ol
duğu gibi okuyucuları
mızı bütün hadiselerden 
etraflı olarak haberdar 
edeceğiz. 

F evkalide sebepler 
dola yisile şimdilik almak 

mecburiyetinde kaldığımız 
bu tedbiri okuyucular1-
mızın mazur görecekle
rinden eminiz. 

Gazetemiz hurufabnı 

yeniledik: 
Gazetemizde şimdiye 

kadar kullanmakta ol-
duğumuz hurufatı bu gün

den itibaren değiştirdik. 
Türkditi bundan böyle 
yeni ve daha okunakh 
harflerle okuyucularının 
önüne çıkacaktır. 

rine ve hu defa şehrimize 
gelen Genel Direktörün ver
diği direktif ve salahiyet 
üzerine vilayet istişare he· 
yeti 19, 20 ve 21 yaşların· 
daki gençlere tatbik edile
cek spor mecburiyeti hak
kındaki kanun ii:ıerinde gö· 
rüşmüştür. 

Şimdiki halde 19, 20, 21 
yaşlarında bulunan bilumum 
serbest meslek ıahibi me
murlar 15 gün içinde bu· 
lundukları mahallin spor 
kuliiplerinc aza kaydedilc
ceklerdir. Kayıtlarını yaptır
mamış olanlar hakkmda ka· 
nani takibat yapılacaktır. 
Bölge bütün mükellefler için 
davetiye varakaları bastır
mıştır. 

Bunlar yakında alakadar
lara tebliğ olunacaktır. Kayıt
ları yapılanlar ayrıca hüku
met doktorları tarafından 
sıhhi muayeneye tabi tutu 
lacaktır. 

Bu davetten maksat be 
den terbiyesinin toplu ve 1 

gruplar halinde muntazam 1 
ve esaslı bir şekilde yapıl

masıdır. Onun için her mü- 1 

kellef tayin edilen · 
gün ve saatte kulôbüne gel
meğe ve çalışmağa mecbur· 
dur. Aksi halde haklarında 
aynı şekilde takibat yapıla
caktır. 

Mecburi olarak yapılacak 
sporların nevileri ve çalış· 
ma proğramı da yakında 
tesbit edHecektir. 

Beden Terbiyesi kanunu· 
nun 13 ncü maddesine 
nazaran azası 200 den 
az olan yerler· spor grup
ları asgari 200 den fazla 
olan şehir ve kasabalarda 
spor kulfıpleri kurulur. An· 
cak aza adedi 500 
zü tecavüz ederse yani 600 
yüz olursa ikinci bir kuliip 

ı açılabilir. Mesela: Mevcudu 
' 600 zü bulan birinci ku- ı 

Paris, 7 (Radyo) lralc 
elçisinin yaptığı bir tebliğde 
frakın Almanya ile otan Iİ' 
yasi münasebetlerini ketd 
ğini ve Irak hükfımetiııiıt 
memleket dahilinde me-vcııt 
bütün Almanları harice çı· 

kardığını bildirmiştir. . 
Almanyanın Irak seflrt 

münasebatın kesilmesi aıe"' 
rine dün Iraktan ayrJtnış· 

tır. -- -
Ruslar mallanmıza 
düşük fiat veriyor. 
. / 
Istanbul, 7 (Radyo} 

Sovyet Rusya naaJlarıoaıs' 
düşük fiat verdiib'd~P 
t5.ccar, bu günlerde Rusr•· 
ya mal satmamaktadır· 

Neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 245 nci ~~ 

yısı çıktı. Bu sayıda SuP 
Nuri İlerinin Üniversite Ol; 
selesi adlı makalesi, 1\1.l'A " 

b
• ,. 

eyyet Bekmanın Ede •1 
anketine cevabı, Servet te 
sarioğlunun Anatole fra~' 
ce Paradoksları adlı tercU' 
mesi, İsmail Hakkı Balt•~~ 
oğlunun Kafa Tamircisi • ~ 
lı bir perdelik farsı, Yu11;f(i 
Kazım Köoiin bir şiir .,e ~ 
manzum adlı yazısı, iç ·1" 
dış sosyete, kitaplar if1lc 
kıymetli yazılar bulun .. •" 
tadır. Taşlı tarladaki e ' 
sosyoloji metodu, baya~ 
tef rikalan da devam etllle 

1
, 

tedir. Bu fikir ve sanat ~1e zetesini hararetle ta•~ 
ederiz. _______________ ....../ 

liip 500, ikinci kulftp ~ 
olmak üzere teşekkiiJ e , 
halbuki bazı şehir ve lı~, 
balarda aza adetleri •' • 
duğu halde iki kulüp ~~ 
cuttur. Bu kanuna ııı~~ ,~ 
tir. Binaenaleyh bu gıb• tl 
mevcutlu kulüpler işbtl e·d' 
rin vürudu taribindeo f,ıt 
baren derhal birleıere~,, 
kulôp halinde çalışaca 

dır. 
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finkumetin vatandaşlara tebliği 
~rafı birinci sayfada) 
~~çıkça bilmelidirler ki 
)""lllekette halk ihtiyacana 
~''fJan maddeler üzerinde 
. ~ .. yapmak kastına en 
~.&ttıi tedbirlerle mukabe 
ıtt..~receklerdir. Eğer ka 
. ~ız kafi değilse Bü
~ llillet Meclisinden buna 
~ olacak salihiyetleri 
\ etmekte ve her nere 
~ ot..r.. olsun ihtikarcıla 
&_,ticarethanelerine, fab
t~ına ve evlerine el 
~kta hükümct tered
,.._ etmiyecektir. Buna 
,~bil bnkumet muhte
~ra halkın dikkat nazarına 

1 
~ ,._ da arz eder: Normal 
~at değiımemiş olduğu 
tw. ~ llzumıuz ferdi ihtiyat 
~leri almaktan faide 
"~ IDazarrat gelir ve fır
~ ~ldiyen ibtikir tasav 
" 1 l'l'lna yol açar. Bir çu
~ •11 nihayet iki ay daya· 
~ ~tı ıonunda bozulur. Fa "Çok talep satıcıyı fiatı 
1 8':1tmiye ıevk eder Bu 
,~ti~ yeni bir yilkıek fi-
1\t ~resi ve ihtiyatı doğu
~l Buna meydan Yerilme 
~ Gıda maddelerinin 
' kiffesinin ihracı 
""'4ünıittir. Fiat yüksel· 
)QL._ için hiç bir sebep 
-.-:ltlt. Ne nakliyatta inti-
-~ık, ne de çalışan yol 
~ de noksanlık vardır. 
~ bunlardan daha mü
' ~İr mesele vardır. Bu 
\ •ahsulu verimli olmuş 
ı. ... depolara alınmağa baş · 
~· Türk köylüsünün 
h~' çalı~ma devresi 
"'ttir. Her tarafta yağ
-. .. ~ Yağmaktadır. Derhal 
~ batlamak ve kıt 
~ · bu seneden çok daha 
~t nıiktara çıkaracak 
~ ' çetitli ekim yap· 
' •atanımızın en yüksek 
'~ta. ~ühim menfaatlerin
' ~rı olduğunu halkımı 
,1'biır.esi lazımdır. Bütün 't dairelerinin ve bil S. lt6ye kadar teşkilitı 
\ "'1 il resmi müessesele· 
~ nevi mahsulun ge· 
~ '-:ne daha çok olma· 
~.. il6ylü vatandaşın ae 
~ ~üessir olacarına 
~ ~rıne köy köy, ma-
~ llaahalle dolatarak an· 
~. ı için4Cmir verilmiştir. 

ııt6nevver Türkün 

de vazifesi bu mühim 
fikri yaymaktır ve an 
latmaktar. Hükflmete yar. 
dım etmeıini rica ederim. 
Hilkiimet bu mahsulun ih 
racının menine rağmen ne 
fiatları düşürmek, ne de her 
sene olduğundan daha aza 
ltmak kararındadır. Dünya 
vaziyetinin daha ne şekil
ler alacağını bilmiyÖruz. 
Bunun için mahsullerimizin 
gelecek sene bu senekinden 
daha çok olmasını memle
ketimizin yüksek menfaati 
iktizaıından görüyoruz. Ali 
kadar devlet daireler ve 
teşekkülleri mümkün ve eli
nden gelen bütün yardım · 

ları ,.e kolaylıkları göster 
mek mechuriyetinde ve ka 
rarmdadır. Bir mesele daha 
var. Halkın hayati ve sıhhi 
ihtiyaçları için lazım olan 
illçlarda da bazı ihtikarlara 
teşebbüs edilmek istenildi 
ğini duyuyoruz. Bu harekAt 
bilumum ecza depolarına 
ve eczahanelere el konularak 
bu işin devletleştirilmesini 

teşkil edecek bir başlangıç 
olabilir. Alakadarlara bunu 
ha t ı r d a t u t a r a k 
norma i yoldan ayrıl 
mamalarını tavsiye ede 
rim. Muhterem halkımızdan 
da kendi ihtiyacı olan bir 
ilaçtan elli şişeyi bir defa da 
istemek gibi teşebbilslerde 
bulunmamalarını ricaf ede 
rim. Bütiln bu izcıhatı bula· 
sa edecek olursak bazı it 
hal mallarından elimizde 
olmıyan sebeplerle vukua 
gelecek makul fia t t~reffil 
ünü hükumet daima göz 
önünde tutmaktadır. Bunu 
bilerek yerli malı kullan 
ması veya behemehal lazım 
sa aldanmamak, ihtiyatlı ol 
ması icap eder. Yerli mal
larımızdan nedret veya fiat 
tereffüünü düşünmek hatalı
dır. Herşeyimiz vardır. Va
ziyet geçen harpte oldu· 
ğu gibi değildir Biz geçen 
umumi harpten evvel daima 
ve o harpten sonra bir kaç 
sene büyük şehirlerimizde 
ecnebi unu yerdik. Hall:uki 
son senelerde buğday dahil 
olarak her nevi ıada mad· 
deleri ihraç memleketle
rinden olduk. G e r e k 
istihsal, gerek imalat ve 
gerekse münakalat bakımı· 

Balık esi ı· \7 ilayeti 
·afıa Mü<lürlüğünden: 

1) -- Atatlrk parkında yaptmlacak ıpor tabatı f•tbel 
k11mıoan teıY,Jel turablyHIDe alt ft açık ekılltmere koDuı 

muıtur . 
2) - lıın keıft bedeli (3607· lira 90· lsuruıtur) 
J) - Hu it• aıt enak: 
Pcojeler, keııf uhllıatı, ekı•ltme ıartaameel •• ••lra

vele 6rnelderladen ibaret olup tıteklller mealdb e•ralrı 
her ıiin ıpor b6lıeılnde 16rebtllrler. 

4) - Ekııltme (21 9-939) tarıbtne rastlıran perıemlte 
ıln6 saat ( 15) de ( ) teıekkGI edecek •kıllt-
me komıtyoou huzurunda 7apılacaktar. 

5) - leteldllertn bu •t• att (270 · lira 60 - lnaruılak) 
mu•akkat teml••haı malıandıfına 1atarclıfına dair mak
buz veya bu miktar t•J•aı kabul banka melatubanu Y• 

ihaleden en az (8 1\ln) e••el •lllrete mlracaatla alacak
la11 ehlıyet Ye ttcaret odan nılllalartDı hamılen J•lıerada 
7asılı ıOn •e ıaatte ekıUlmt'I lrnmılyonu retılıi••• •ilra · 
eaat'arı l'la olunur 4 1 288 

.ı\skeri satııı ctlıııa 
k••misyon1111d«ın: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve ihale rftnü 
muayyen vaktında biç istekli zuhur etmemiş olan kor 
ihtiyacı için 55 ton benzin vesairenin bir ay zarfında 
intaç edilmek üzere pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - Pazarlığa her gün Balıkesir kor satın alma ko
miıyonunda iş saatleri dahilinde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 5- 1 Teşrin 939 günü ak,amına ka
dar her gün komisyona müracaatları. 

Netice umumi harptir. 
(Baştarafı birinci sayfada) ı 

Paris, 7 (Radyo) Pöti 
lip gelinciye kadar mlca
dele. 

Parizyen gazetesi bir kaç 
gün sonra Hitlerin manevi 
bir davetinin beklene
bileceğini yazmakta ve 
fakat bu manevi taarruz 
ikamete mahkümdur. İngil 
tere, Fransa Polonyayı Al
manyanm esarete almasına 

değil, Avrupada bir hege 
monya tesisine dahi müsa
ade etmiyecektir. 

Diğer bir garete de: Al
manya erkinıharbiyesi Po -
lonyada verecekleri zayiat

ı tan henüz gafildir. Almaa-
1 ya garp cephesinde müca

deleye girişmeden kunet-

İngiltere ile Fraıısauın 
umdeleri şu olacaktır: Hit
lerci Almanyaya karşı ga· 

ndan her sabada ihtiyaçla· 
rımızın hemen bütün hayati 
olanlarını temin etmek İm· 
kin altına nlınmıttır. Hiç 
bir ihtimal karşısanda hal· 
kımızın iatesi için endişeye 
mahal yoktur. Bundan maada 
diğer bütün bu işleri iyi teş-
kilatlandırmak ve iyi kontrol 
etmek için bükümet tedbir· 
ler almıştır. Bu gün hepimi· 
ze düten vazife sükunetle 
ve istikbalden emin olarak 
çahtmaktır. 

!erini tazelemek istiyor. Al
manyanın zaman kazanmak 
için büyük mikyasta bir 
manevra çevirmelerini bek· 
liyebiliriz. Fakat Fransa teh
likeyi görmüştür. Zarlar atıl· 
mıştır. Netice umumi harp
tir. 

Varşova, 7 [ A.A. ) -
Polonya cephelerinde harp 
devam etmektedir. 

Garp cephesindeki Fran-
sız umumi karargahının 
harp raporuna nazaran 
her iki taraf bilyllk faali. 
yet göstermektedir. 

Paris, 7 (Radyo ' - Çek· 
lerin teşkil edilmekte olaa 
orduya kaydedilmeleri içia 
muayene şubelerine milra
caatları bildirilmiıtir. 

Varşova, 7 (Radyo) -
( Lütfen sayfayı çenrin) 

• 
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TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neıriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Jdre.s: Hnltkesir Türkdili. 

İngiltere Krah tayare 
istasyonlannda. 

Londra, 7 (Radyo) 
Kral altıncı Jorj dün aske

ri tayare istasyonlarını gez
miş, teftişlerde bulunmuştur. 

Pcı!onya orduları başkuman 
danı Fransız ordusu başku-

mandanına gönderdiği bir 
mektupda: 

Polonya ordusunun top
raklarım müdafaa etmek iç· 

in silaha sarıldığı bu anda 
Fransız ordusunun aynı ga 

ye uğrunda mücadeleye gi
riımelerinden dolayı duydu

ğu bıthtiyarhğı bildirmiştir. 

Paris, 7 (Radyo) Şark 

cephesinde yeni bir haber 

alınamamıştır. Garp cephe 

sinde Fransız harp raporu

na göre büyük faaliyet 

vardır. iki taraf ıiddetli mü

cadele halindedir. 
Varşova, 7. (Radyo ı -

Cephelerden yeni bir haber 
alınmamıştır. 

Polonya başkumandanı 
Polonya hava kuvvetlerine 

şu tebliği göndermiştir: 

.. Tayareciler, kıymetli as 
kerler: 

Düşman kuvvetlerinin fa
ikiyetine rağmen mücadele. 
ye kahramanca devam edi
yorsunuz. Bunun şerefi ebe
diyen Polonyanm sinesin 
de kalacaktır.,, 

TÜRKDILt 
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İ KIRTASIYECI 
I KADRi UZKUR 

1 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlü kırtasiye levazımını t urada ucuz olarak te; 

I min edebilirsiniz. 

1 Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

\n1mıımm1111111111111111111mmm•1111DD1111mıaıımam11t-•111nm1B ..... 
lngiliz harp gemileri. / Çemberlflynın Avrupa ekspresi ıŞ· 
(Baıtuaf ı birinci sayfada) Avam kamara- lemeğe başladı 
tralyaya Kamburadan ge· • . ıt..-6' 
len bir habere göre, hükfı Stnda tzahatı. Parıs, 7 (Radyo) ~ 
met yeniden 58 bin kişiyi sız Nafıa Nazareti Y1 -•.. tt 
seferber etmişfir. İngiltere, (Baştarafı birinci sayfada) ~ir tebliğde Fransa, lı~~ 
Avustralyanın bütün yün veren yeni bir anlaşma yap- ltalya, Romanya, Yuıo' .. 
stokunn mübayaa etnıiclir. mak üzeredir. ya, Türkiye, Bulgarıti' ( 

Londra, 7 (Radyo)-Lort Fransa kuvvetlerini sefer- Yunanistan arasında St~e' 
lar ve Avam Kamaraları 18 her etmiş ve düşmanla te lon ekspresinin tekra~ W 
yaşından 45 yaşına kadar mas halindedir. Olup biten- meğe başladığım bil~hfll' 
olanların askere alınması ler hakkında şimdiye ~adar tir 
hususundaki kanunu kabul bazı malumat verilmiştir. · 

etmişlerdir. Fakat aşikar malümat ver ___.. sf••k' 
Paris, 7 (Radyo) - Bu 1 mek imkansızdır. Franıa Amerikada casu IJ 

sabahki Fransız tebliğine ile İngiltere arasında anlaş- 1 
göre, garp cephesinde dün ma tamdır. la mücade e~ 
aktam ve bu gece bazı me- Teşrikimesai için itilaf- 1 / 
vzii ilerlemeler başarılmıştır. lar iyi ve arırasızdır. İngil- Vaşingtan, 7 IRadYO " 

Paris, 7 (Radyo) Fran- terede ordumuzun geniş bir Amerikada casusluğll idıi' 
sız erkinıharbiyei umumiye faaliyetini teşkil eden mü şiddetli tedbirler ahDt~ 
riyasetinin neşrettiği t4) dafaa ve diğer hazırlıklar ve buna .ıit teşkili.tın ~te 
numaralı tebliğine göre Fra vaktinde yapılmıştır. ft viye edileceği bildirılP1 .,_.., 

1 
nsız kuvvetleri Ren ve Mo Çemberlayn bunlardan son- dir. Ru1velt bu husus.ta ~"' 
zel arasında düşmanlar te ra son günlerde Alman de- miiddeiumumiye enıır 
mas halindedir. Ren sahi- nizaltı gemilcrile İngiliz miştir.~ 
linde 2 taraflı sahil boyun harp gemileri arasındaki ya üzerinde keşiflerde ,O' 
ca imtidadlı istihkamların hadiseleri v,e batan ticaret lunduğunu, 10 milyon p ti( 

bulunduğunu dikkate al gemileri hakkında izahat pağanda kiğdı attığıo•' 
mak lazımdır. . -yermiş, tayarelerin Alman- }emiştir. 

Brüksel, 7 (A.A. ) -cıln 
depondance Bolge» gazete· 
sinin cenup muhabiri aix· 
lachapello mıntıkasına bir 
hava akını yapıldığını ve 
bilhassa eschmpller ve Stol 
berg merkezlerinin bombar· 
dımandan müteessir olduk-
larını yazmaktadır. 

.. aris, 1 A.A.) - Sabaha 
karşı saat 1.40 ta canavar 
düdükleri düşman tayarele· 
rinin. Paris ve civar üzerin
den uçmaları ihtimali bu· 
luııduğunu haber vermişler· 
dir. 

Saat 4.10 da düdükler 
tehlikenin geçtiğini ilin et· 
mişlerdir. 

Askeri satln alma komisyonundan: ,, 
1 Kütahyada yapılması lazım gelen ve kap~lf ~ 

rfla eksiltmeye konulan 4872 lira 24 kuruş keşıf 1 t11" 
adet cephanelik inşaasma talip çıkm2dığından beratlf ~ 
kanun pazarlığa konulmuş ve pazarlık keyfiye~i he:.ıeıi' 
için yapılmak mümkün bulunmu olduğundan ıstekJ~ıP-' 
kor alım ve satım komisyonuna müracaatları ila':.!-

--~-· ~~-------------------------= 
AsKeri satln alma komisyonundan: ~ 

1 - Balıkesirde yapılması lazım gelen ve ka.P~1! :et' 
la eksiltmeye k •nulan 5160 lira 62 kuruş keşiflı ık• ff't 
cephanelik inşasına talibi tarafından verilmiş olall .-: 
komutanlıkça bahalı gö üldüğün en bermucibi ~3:9u11,;.ı: 
zarlığa konulmuş ve pazarlığı keyfiyeti her gün ıçıD Y ,,.ti 
mak mümkün bulunmuş olduğundan isteklilerin kor 
alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. ~ 

Basıldığı yer: Türkdıli matbaası-Bahktl f 


