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~ a ız Gazete " g ·· k · Şerait a ·ıi de 
Sulhu Kabul Et ek Alma Me f tle i e 

/ 

izmet Etmek Demek ir,, Diyo lar. 
~ 

~tç~sterl~~m, 8 r A.A. l - Binaenaleyh, bütün kom B .. .. k M · ı ı M ı · . 
~~-ı· a Kralının, Hollanda şularile iyi münasebetler uyu 1 et ec ıs 
ttı ıç~si Vilhelminaya yap · idame eden iki bitaraf mem- . 

1 't~- ııyaret münasebeti]e leketin hükümdarları sıfati - ---------------------• 

. 'tıt~daki resmi tebliğ neş- le, tavassutu muzu teklif edi- Ankara muahedesini ittifakla tasvip etti. 
Uftur: (Sonu üçüncü sayfada) 

-~~Bütün dü~ya için ağır Hari~iye vekilimiz Diyor ki:-Tür-
•td ett r hazırlayan şu an BELÇİKA 
~bt\, ve garbi A vrupada k• ı·ı ·ı ı· f ·ı Q d ·ı ttı .. are1ıe bütün şiddetile K b k t ıye mı e, r anı e, r usı e 

~~\i~. başlamamışken sesi- a inesi a şanı op- Sulh ve İnsanlık İçin Büyük 
bır kere daha vükseit- 1 d 

)()t~~-bir vazife teıakki edi an 1. Bir Varlıktır. 
&· Paris. 8 1 A.A.] - Bclçi 

tj~1 ır müddet evvel, muha ka hududlarında emniyet 
tııı.er, adilane bir sulh için tertibatı almakta devam et 

Ankara, 8 1 Hu usi J -
Bugün öğleden sonra Büyük 
Millet Meclisi. Reis vekili ~iktı Ye makul esa ları tet mektedir. Vesaiti nakliye 

~İy ~hnekten imtina eyle devlet hizmetine alınmıştır. Mazhar Germenin başkan 
l~tt~e~lerini beyan etmiş Bu akşam Belçika kabi - • lığında toplanarak Ankara 
~ıı .~· lntibaımız 4udur ki, nesi toplanmıştır. Yeni ka- muahedesini müzakere et-
tib~~nku şartlar içinde sa- rarlar beklenmektedir. miştir. Bu münasebetle Ha 
tltıı ' kilde fikirlerini izah Paris, 8 (Radyo] - Hol riciyc Vekilimiz Şükrü Sa 
~bir~leri ve bu fikirleri bi- landa, Alman hududu bo raçoj'lu beyanatta bulunmuş· 
d~ •ne yakmJaştırmaları yunca müdafaa tetbirlcrini tur. Hariciye Vekilimiz bu 
tj • r.lldan doğruya kendile arttırmıştır. Bu arada ara muahedenin menfaatler el 

~u-· ş_k_ü_ld_ii_r . ___ ___ (S_o_nu __ ik_i_n_ci_s_a_y_fa_d_a.-.' ___ de_c_t_m_e_k_i_ç_in_y_a_p_ıl_m_a_d_ıg_~ ı_n_ı 

HALiFAKS SULH TEKLİFİNE CEVAP VERDİ 
Nazır, İngiltere ve F ransamn 

lo d 
Sulha Y anaşamıyacağını 

~i. n ra, 8 (A.A. I - Ha-
ıy 

'' ~ ' ııazm Halifaks bu ıty.. . • 
lil radyoda bir RUt•k 

~öyHyerek, müttefiklerin da 

vasını müdafaa eylerai~tir. 

Harbin umumi hedefleri 

Tehlikeli Bir 
Söyledi . . 
ni tasrih eden Halifaks de

miftirki: 
!Sonu ikinci sayfada) 

ve anlaşmanın hasis emel· 
lerc istinat etmediğini te
barüz ettirmiş 14eserin bü
yük bir eser olması için 
karşılıklı yardımda bulunul 
muştur» demiş ve iki deY · 
letin sefirlerine teşekkürle
rini bildirmi,tir. 

V ~kilimiz sözüne deYam
(Sonu üçüncü sayfadaJ 
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[• SE H 1eRLER·ı ., Halifaks stılb 
• ı; · teklifine cev:ıP 

·----------------------------------------------------------· ,, Lik · Maçlarının verdi da Valimiz 

Bugün Ayvaltğa gi
decek. 

\'alimiz Recai Güreli 

Valimiz Recai Güreli, iiç 

dört gündenberi vilay.;;timiz 

yol ve köprülerini tetkik 

ve teftiş için Gtingörmez, 

Susığırlık, Göbel, ta~köprü 

ve Aksakala gidip gelmiş 

lerdir. · 

İmarcı ve enerjik valimiz, 
bugünde yanlarında nafıa 

müdürü Akif Pelit olduğu 
kıalde Ayvalığa giderek, ya 

pılmakta olan yolları teftiş 

edeceklerdir. 

Atatürk pulları 
P. T. T. Umum Müdürlü

ğü tarafından Ebedi Şefimiz 
Atatürkün ölümünün birinci 

yıldönümünde ( 10-11-939) 

satışa çıkanlmak üzere se

kiz kıymette mecmuu 62 
kuruş tutan bir seri pulla 

100 kuruş kıymetinde 

hir blokun tabettirilmekte ı 

dir. 

Ebedi Şefin 

Ölüm yıldönümü 
Ebedi Şef Atatürkün 

ölümünün birinci yıldönü
mü münasebetile Halkevi 
tarafından hazırlanan 

proğra m alakadarlara da 
ğıtılmıştır. 

Yarın, bütün yurddaş

lar Halkevinde toplana 
cak ve merasime saat do 
kuzu beş geçe başlana 

caktır. Beş dakikalık ih
tiram sükutundan sonra, 

hatipler Atatürlcün baya · ı 
tını ve yaptığı büyük in
kilapları kısa sözlerle an
latacaklardır. Bilahare 
Milli Şefin beyannamesi 
okunarak Halkevindeki 
merasime son verilecektir. 

Ondan sonra, resmi ve 
hususi müesseseler tara
fından hazırlanacak olan 
çelenkler, Atatürk par:kın· 
daki "Atatürk madalyo
nuna,, merasimle konu 
lacak ve orada avukat 
Esat Budakoğlu tarafın 

<:lan da bir söylev verile· 
rek merasime nihayet ve
rilecektir. 

Omzundan yaralamış 
Hamidiye mahallesinden 

Emin oğlu Hayri ile Nuri 

mahalle kahvesinde bir ağız 
kavgasına tutuşmuşlar ve 

nihayet iş tokat ve tekme
ye dökülmüştür. Hayri bir 

aralık biçağını çıkararak 
Nurioin omzundan yarala-

mış ve bu suretlede kavga 
sona ermiştir. 

Hayri zabıta tarafından 
yakalanarak adliyeye veril 
miştir. 

r••eaaaAAAAA .. 

Blokun tabı, adedi 100 

bin, ıerinin 200 bindir. Her 

bakımdan cidden çok kıy 

metli olan bu pullar da Fu 

ar, 15 nci 'yıl ve harf inkıla
bı serilerimizi tabeden lsviç
rede Courvoisier müesseıe

aine sipariş edilmiştir. 

Sabırsızlıkla beklenen bu 
pulların vaktinde yetiştiri 
teceği ümit ve tahmin edil
mektedir. 

t Sevgi ve şefkate t 
: muhtac yavrular t 
t Şen ve mesut yavrula- ti 
4 nniıın bayramlıklarım t 

· • hazırlarken, Çocuk Esir- t 
t geme Kurumunun koru t 

l
duğu yavruları da sevin · t 
dirmenizi Kurum sayg ile ı 
diler. tj .................. 

1 ( • a11f• 
• 

1 
• - • 1 B~ş tarafı birincı s AlıJI'~ lıı' 

f klnCf deVr8SI pazar Kararımız yalnız eterd· J 
taarruzunun son seP rtt 

günü başlı.yor. A~ru~aya yaptığ~. ~a~ı ıtıf L 
lerın ılerde tekerruruP ,~· ~ 

. 939 - 9 iO . Y.ılı . Bölge ni olarak değil, aynı ı~:de~ 
Lı ~ ınaçların.~n .!kıncı dev da Alman yanın liendiS1 -~ 
resı pazar gunu başlıyacak- daha zayıf komşularına t 0ı 
t .. fs1 
ır. tığı zararların da tela 1 

Ege gümesinde Ha9ran malıdır. ı' 
·ı B" h . l 1 ~ J • .taP ı e ur amye rn up erı ara· «Zaferden sonra ne 1 f 
sında il~ maç pazar günü ya- cağız?ı> sualine de ce•:jr 
pılaca~tı. L 1.ki~ B~r~aniye veren Halifaks bunda11 ~ı• 
ve Alıbey kulupJerının bu müddet evvel Çemberh1\1ı 
maçlara iştirak edememele .. 1 d·- · - d kı' söı . _ . _ soy e ıgı aşagı a 
rı o gumenın şampıyonlugu- t k t · t' · '( e rar e mış ır. pi 
nu Havrana bırakmıştır. «İngiltere intikarııcı i-

Esasen birinci devre şam Ih ı· gı'ltere~ ~ su aramıyor. n ıe 

piyonluğunu yine Havran kendisi için toprak taleP ı' 
lılar kazanmıştı. ri yoktur. İngiltere şu ~ · 

Marmara gümesine dahil att d' kı' g- yeni ııl~ na e ır , e er 1,1 
olan .şehrimiz Gençlik Ku ahede de müzakere 11e aJJ 
lubüA i~.e Bandırm.~ . .C~.nçlik ma usulleri haricinde ıt.~::1 
Kulubu arasında onumuzde lunursa istikbalden bir ~ 
ki pazar günü ikinci dev 
reni;ı ilk maçı şehrimizde 
yapılacaktır. 

Köy Ebelerine 

Köylerde çok ehem-
1 

miyet veriliyor. 
Zeytinli, [Hususi! Ba 

hkesir Ebe Mektebinden' 
nahiyemize gönderilen ka· 
bile Leman Şaylan, iki se 
nedenberi nabi yemize bağh 
sekiz köyün Doğum i~lerini 
muvaffakiyetle başarmakta
dır. Köylüler böyle bir ebe
nin bulunmasından mem-
nuniyetlerini izhar etmek
tedirler. 

Eskiden gayri sılahi ve bil
gisizlik içer.sinde yapılan 
doğumlardan birçok 111asY• 

yavrular, daha dünyaya geL 
medea ölüyorlardı. 

Nal&iyemize ebeni11 ıel
diği gündenberi, yüze yakın 
doğum lııadisesi olmuş ve 
hiçbir öftim vuku bulma
mıştır. 

Da1aa iki gün önce, Bos 
tancı köyünde bir dei•m 
olmuş ve Fatma isminde 
bir kadın iki erkek çocu
ğu dünyaya getirmiştir. 

Ebenin gösterdij'i ıauvaf
fakiyeUen bütün köyliler 
meı:qnundur. 

beklenemez.» "\'lı 
Halifaks sözlerine şo. 

devam etmiştir: . 
11
1 

Münhasıran maddı ~ ~~ 
vetle başarılan bu işİ 11 b' 
dudu vardır. Fakat bu ·di' 
kikat bizi körletmeıt1elı r 
Eğer facıa korkusu 1<9~~ 
sında fenahğin bir tez.ab~, 
olarak telakki ettiğiınıt ( 

reketlere müsamaha ed~e 
sek, bütün beşeriyetİll p~jf 
rakkisine rehber olan 1 
kıymetlerinin mahvoJlfllsı' 
göz yummuş oluruz. 

I 

Londra, 8 [Radyo! ~· 
Lort Halifakıs Radyed', 
nutkunda İngiltere ve f f$ 1 
sa11•n tehlikeli bir sulkS 

1 

gl 
la yanaşmayacağını 11e 

cak devamlı bir sulha t3't'·ı 
dl 1 

tar olabileceğihi söyleıO,.,. 
~!' Nutuk Fransa ve İ•! ( 

rede çok eyi bir teıir t' 
mıştır. 

Belçika Kabi1 

nesi akşal11 
toplandı. 

1 
(Baş tarafı birinci sayf~d#~ 
ziyi su altında bırakabilı1'tf 
için icap eden hazırhfı Y1 

•, 

mışhr. > ~ \ 

Bu tedbirleria ihti at• ı~ 
1 • 

dwiu beyan edilmekte.Aıt · 
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DAHiLiYE VEKiLi ELAZIGDA s u L H T E K L 1 F 1 
~kil ~öylediği bir nutukta: <Ba , b. • • 1 d > 

CıN _ ' tara ı ınncı say a a 

e • • yoruz ve bu tavassutumuz 
yımız varsa ve ne-1 iltifat gördüğü takdirde, bir 

' 1 anlaşmayı kolaylaştırmak ve 

lft.•ız olacaksa m·ıııet·ın buna hidim olmak için eli-,, 11 mizdeki bütün vasıtaları ve 

izmet"ıne koyacaaız :::z:!ı:;~di!~~~~~:ti~:s~:: 
15. ,, vere\.:ekleri vasıtaları kul 

~•ra, 8 (Radyo) - Da de ettiğini kaydettikten son lanmaya hazırız. 
' Vekili Faik Öztrak ra "Bugünkü kuvvetimizin Bi~ce bu, kendi milletle-
ia gelmiş ve Halkevin- birlik ve tesanüt eseri oldu rimizin iyiliği ve bütün dün-

~fine bir ziyafec ve ğunu., söylemiş, <•Neyimiz yanın menfaati iktızası ola-
r. varsa, neyimiz olacaksa (Sonu üçüncü sayfada) 

~'ile Öztrak Malatyadan milletin hizmetine koyaca rak yapmaya mecbur oldu-
\ llaazdan önce belediye ğız» demiştir. Vekil Malat ğumuz bir vazifedir. Öyle 

~etınit olduguw zı'yafette h d k' f ümit ederiz ki, bu teklifi-
lltı yanın umran sa asm a 1 a miz kabul edilecek ve bu 

tuk söylemiş ve se aliyetini takdirle karşılamıı tha suretle de devamlı bir sulh 
. den iyi intibalar el· hr. tesisi yolunda ilk adım atıl-

~ . 'I • k M J mış olacaktır, ıı Yü Millet ec isinde Harici- Vilhelmina, Leopold 

V k ·r · · B İngiliz Krah ve Başvekili sulh 
~ ye e 1 ımızın eyanatı tekliflerini tetkik ettiler. 

"'lcilarafı birinci sa!fada) j Muahede 360 rey •e mev Londra, 8 (Radyo] 
~ lla ne derse desın, bu cudun ittifakile kabul olun Sulh teklifi Kral Jorç ve 
tde sulha hidimdir ve muştur. Başvekil tarafından tetkik 

.,... llııtieasirdiu dedikten M 1. 1 k · 2 edilmi•, aynca kabine de ' ((b . A 'k .
1 

ec ıs ge ece içtımaı ..... 
.... . u sıyası •esı a, mı t l k t tk'k t "'it nci teşrinin 20 nci pazarte ap anara e ı a yapmıt· 

d 
ıçin askeri verimli . .. .. kt tır. 

t"reye esaslı bı'r baş =aı gun~apaca ır. . _ Londra, 8 (Radyo)- in-
ç letkil edecektir. Tür giliz ve Fransız matbuatı 
İll1lile, irfanile, ordu- İngiliz hariciye nazın Hollanda kraliçesile, Belçi 

büyük İngiliz ka krabnın yapmış olduğu 
~~Yük Fransız mil- Karadenizde sulhu ih· sulh tekliflerine, Halifaksın 

~llın gözünde sulh için, lal edecek bir teşeh· sulh şartlarını bildirdiğini 
ılc İçin ve kendileri yumaktadırlar. 

K-. bii "k b' ık bu··se müsaade edile· ~~.YU ır var 1 tır. » Hitler sulh tekliflerini tet-
" ır. miyeceğini söyledi 
~: "•çonfu Türk milletinin kike başladı 
l~ • -. Londra, 8 (Radyo] - A k 8 IR d ] 

ili insanlarla aynı safda n ara, a yo -l""'... Avam kamarasında, Kara A t d da biJcli ·ı· ~-:-•sının bir hak oldu m• er am • n ıyor: 
l. 'taret etmişlerdir. denizin emniyeti hakkında Belçika - Hollanda Kral 
:"'llad sorulan bir auvale bariciye ve Kraliçeleri, Libeyclen 
tLt.~ -.ı sonra Hariciye Hitlere bir sulh teklifinde 
t-'lli .. uah d · · t nuın ceYap vererek, bu 
l~ . e enın menye e bulunmaılard1r. 
:'le ili ıöylemiı, Sovyet mıntakada •ullaa iblil ede· 

't'anuzdaki münaıebe cek hiç bir tqebblse mü· Hitler' bu •ulb teklifi 
dt. tetkik mlzakere etmektedir. 

•iDi için eklenen pro ••de edilemiyecetini siyle 
'14 .. bir dostluk nitaae- miftir. Olaya matb.aab, Hollia· 
Lı ~au kayd etmiftir. ela ve Belçika tarafuaclan 
ı~erine devam eden Ve· Avam kamarasında yapılan bu ıalh tekliflerini 
~. -...h d · h Çörçil beyanatta me1D11uniyetle kal'fılamalrta· l'.. e enameyı mura dar. 
~'ta Y•pmamlfbr. Onlar bulundu Lonclra, 8 (Rady9) _ 
l" " tabii seyrinin yapb Londra, 8 [Radyo) Hitler mlh mesajım tedkik 
~~~cleee yazm1tlardır» Bugllıı avam kamaruında etmiftir. Heniz ae karar 
.~~ ıauahedeain ta•vi ...... _ Bahrbiye Nazın Clrçil bir ittihaz ettiji malum deiiJ 

-~ •tmiı, •&çlü mua dir. 
~ ~ ınilleti, meclisi, Şefi haftalık deniz faali1etini 
'1 ~..,lu olmaıım• temen iıah etti ve lagiliz gemile· Belçika Kraft Llheyden Bel-
.._~tir rinin kafile IWiDde sefer çikaya döndi 

~, .... ~e Vekilimizden ıon yapma81Dln iyi neticeler ver· Aİakara, 8 (A.A.J - Bel· 
~ııa .ıa. hatipler mua dijiai, La,uten ve Frama· lika Krah din •ktam Li-
\ ,~ ehemmiyetini teba aın, Alma11 denizaltılarına laeyden Belçikaya tl6amlf-

.,.itlerdir. kartı koydupau bildirdi 1 tir. Kraha Hollla.. Kra 

, l~~le yapbjı •ülilıat ae. 
, ticesi neşredilen tebliide 

her iki devlet reisi ltir sulh 
tavassutu teklif etmektedir. 

Kral ve Kraliçeain buıüa 
sulh hakkında beyanatta 
bulunacakları muhtemeldir. 

Paris, 8 [Radyo] Bu 
gtnkü Fransız gazeteleri, 
sulh teklifile meşgul olmak
tadırlar. Petit Preaiea, ltat 
muharriri diyor ki: 

•·Belçika kralı Leopoltl ile 
Hollanda kraliçesi Vilhelm 
de yapmış olduğu sulh tek· 
lifini, nazarı itibara alanma
ğa değer iki küçük bitara' 
devletin tehlikedea kur-
tulma tcşebbialeri laay· 
retle karşılanamaz. B .. ıia 
kü şerait dahilinde sullau 
kabul etmek Almaayaaın 

menfaatlerine hizmet etmek 
demektir, böyle bir hare
ketle Polonyayı Almaayaya 
elimizle taktim et•iş olu
ruz. 

Fransa ve İngiltere Al· 
manya ile mücadele ederlıı:en, 
kendi menfaatleri için cleiil, 
diğer küçük milletlerin is 
tiklili için çarpışıyor. 

Figaro diyor ki: 
Barışı adalet daireaintle 

istiyoruz. Başka bir hedefi 
miz yoktur. 

Roma, 8 IRadyo) - Mu
soliniden sonra, Belçika 
Kralile Hollanda Kralitesi· 
nin yapmış olduğu solla te
şebbüsü Romada biyOk bir 
iatiba hasal etmiştir. 

Almanyanın Hollan
da hududundaki 

faaliyeti. 
Am•terdam, 8 (Rad1•] -

AJmanyaaıa prltmda iti· 
yük 1Dir ukeri faaliyet •i 
tabecle olunaalıı:tadır. Bil
laa .. h• faaliyete Hell&a
da llud11du salane ol•akta
dır. 

Finlindiya mürahhası 
hükfimetile muhabe-

rede bulundu . 
Helmlıi, 8 lltadyoJ -

Fialhcliyam• MeskoYMlaki 
muralahuı Toaer, ...... 
Helaiaki ile uzun bir telefon 
.................... qlar· 
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Alman tayarelerinin 
İngiliz donanmasına 
yaptlklan bir hücum 

akim kaldı 
Londra, 8 [Radyo} 

A111irallık Şimal denizinde 
Alman tayarelerinin donan 
maya hücum ettiğini, fakat 
hiçltir şey yapmaia mu· 
' 'affak olamadıklarını bildir
mektedir. 

Londra, g [Radyo} Ha 
va nezareti bildiriyor: 

Hu sabah Şetlant adası 

civarında bir Alman taya 

Hitler ordu erkanile ~~1+1~~~~· 

Londra~Ö~Ü~:!dyoJ 1 D Q K T Q R • 
&in Hitler ordu erkanile ~ f . Al l 
U%Ull müddet ~Ör0~şmüştür. l I ahnye tay 1 

Kayıp muhurler ı ; KADIN HASTALIKLARI VE oo(;Vr.t 
.~r!uğrol köyüne ait rcs~i ~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

muh•rle azalardan Sahh ~ 
Eren, ibrabim Doğan, Ham ~ . .. . 4 
za Erdoğan, Mehmet Sevim ~ Muayenehane: Mıllıkuvvetler caddesı No: 13 1 v~. ~uht?r Ali Dura~ .adlı I ~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SA'
muhurlen 7-11-~39 tarı~ınd_e 1 ~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KA8l]L 
kazaen kaybettım. Y enılerı- 1 . / 
ni alacağımızdan o tarihten • VE TEDA Vl EDER. 
itibaren hükümleri olmadığı • 

fi ~~A.!!A:.:A..~~~~~~~· !Uı'"·~-~ ilan olunur. . m;'9'4~~;.v;.~;a~~~N'l;v:, 

Küpeli nahiyesi Er 
tuğrol köyü muhtarı 

Ali Durak 1-rn resi görünmüştür. 

• • • • • 111111110•' 1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
Dikılı ve havalısı zelzele fe- 1 1 -· -

ı " • • • I Vilayet mathaası, Türktlili matbaası adı 1 laketzedelerıne yardım lıstesı • gazetemizin idare9i~de faaliyete geçmiştir. e;ill' 
-= Lira Kuruş 1 - 14 Seneden b~rı mtıntazaman çr&.an ve karii b' 

I~ 664 25 

1 
hizmet eden « TÜRKDfli >ı gazetesi bu suretle d• 

Evvelki yekun 
26 50 İnhisarlar batmüdiirlüğü memurları geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

ı 10 00 Belediye elektirik İfletme dairesi . TU•• RKDJ.Lİ MATBAASI 
il 10 O) Halilürrahman Özmelek Komisyoncu 
il 5 00 Mobilyacı 
; 5 00 Yağcı 
!i 5 t O Tabak 
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Mustafa Kınık 
Ali Ör.kan 
Adil inan 
Mehmet Yağcı bedirli 
Ali Yıldırım 
Asım 

Şerif Acar 

Musa Selman 
Hasan Seymen 
Hüseyin Ergören 
Ratip Pekinda; 
Hasa11 Çakmakoilu 
Muıtafa Gilpınar 
Yakup Kamer 
Ziilfü 
Neş'et 

İhsan 
Tafit 
HiKaet 
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Yekia 
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Ucuz, temiz ve süratle herkesin ibtiyaçlanna c' 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle k 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder •e istenildij'İ 

kilde hazırlar. 

DİKKAT: "Matbaa işlerile alakadar her tilr 
muhaberat için ~u adrese müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Balıkt 

, KIRTASİYECi 

. KADRİ UZKUR 
Paşacami caddesinde 

tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

ucuz 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

. ~ 

Buıliıtı yer: Türkdili matbaası-~,.ır 


