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lhırıkü Büyük Millet Almanlar cephede propağan- İngiltere-Belçi-
lisinde görüşmeler dattaarruzu yaptılar. ka ticaret gö-

$:'~,:" ~:ı;~; Hoparlörler·ve atiŞlerle Fransız askerle-_ rüşmeleri. 
''- rtln Mazhar Germe- Londra. 9 [Radyo) İa 

llteialituıde toplanmıştır. rinden ateş etmemelerini istediler. giltere Belçika ticaret görif-
~ .... Erzurum batbnm · melerinin inkıtaa uğwaclığı-

Paris, 9 [Radyo) - Al min ile lngiliz askeri •efle-ı.... • da bulunacak olan T na dair Alman mabfilleria-
;, man kıtaları dOn Garp cep ri arasında vuku bulan top 
lt_ .. ~t azalannı ayırmıt mer- den verilen haberler in-=.._ ~ ' hesind~ propağanda taarru- lantıya iştirak etmit bulunan •-le& Panate olan Beynelmi- makamla11 tarafından ya. 
k_ ~· l k ofi . . f zu yapmıtlardır. hava mareşab Sir Cyril Ne lanlanmaktadır. 
~ pçı ı ııne lf ıra- Fransız hududuna yakın vali, müttefiklerin araların· 
ta... hakkındaki evrak zi h l'f b il b k d · b' l·-· k k 

1 
• - - -

~-climenine havale olun mu te ı ma a er~ . ~y~ da ~ ~· ıga yapara kylal ın- ltalya sulh teklı'fı" 
-..,._.. hoparlörler yerleştarılmıttar. ~ uç ın .. tayar .. e u. ana· 
11.ıj . . _ Bataryaların ateıini müte bıleceklerını soylemıt ve 

t"Ye V~kıh ~uad Aı· akip boparl6rler konuımaia ketif. avcı ve bombardı- yapmamış. 
ita '-ti talebi llzerm.e _evra- baılamaştar. Bu esnada Hit man ta~~rel~rinden mlrek- Roma, 9 [Radyo] - İtal-
' dede olan. Mallı Mil lerin nutkundan Fransızca kep İngıhz fılolarınm Fran· 

1 
ya harbin nihayete ermai 

~harp, teçbızat ve le- olarak parçalar okunuyordu. saya geçmiş bulunduiunu için sulh tekliflerinde IMı
ıııı....._,;. ID gOmrllk re11minden F k t I b Ü • • ve bunları takiben diğer lunmamu.tır ltalyaoan •ake-. ~ tu I . ransız ı a arı u s rprızı 1 • _,. • 
t......-· ta masına daır olan .

1 
k 1 1 d B ı fılolarm da gönderileceğini ri hazırhklara giritmemek 

~ okanmuttar. 1 ne~ ': ~"' .•m't:' r . u ve müttefiklerin hava Ü•· 1 hakkındaki kararı değiıme-
~ .a_ day mtibayaası üzerin· 1 vazıye kordıı "i'lv•

1
• yel nın (Sonu üçüncü sayfada) miştir. 

iL ~ 3..A·n.ıdak \ numarası a ar n• ı o mut 
1~ g • ....,u u ten sonra t - ==-=-============"'==== 
'" ~~rt~•İ. günü tihop u~lmanlar aynca Iİperle- Sovyetler Baltıkta yeni 
)" ~re ıçtamaa n a . . _ ü F 1 t ) ~.. t'e • tir 

1 

noın on ne ranıız ar a t J d b J 
~~mlf . • rahndan g6riilebilecek tekil- a ep er e u onuyor. 

ruma gıdecek . de biiylik afitlt r koymuş- • • 
<\ mebuslar. ıardır. Bu afitlerde ıöyle 1 Estonya, Lıtvanya ve Letonyadakı Sovyet 
~ara, 9 (Hususi] cümleler okunuyordu: kıtalannın mevcudu bu memleketlerin her 
._._ ın hattının küşad res •Alman doatlannıza atef birinin müsellah kuvvetlerinin mevcudunu 
)~~ ~ bulanacak olan be etmeyin..,. k t k t e k · 
~ 8&yGk Millet Meclisin Bunlar hedef ittihaz edi a a g çece mış. 
1lta ~bkesir mebuıu Hayret lerek Fransızlar tarafından Londra, 9 [Röyter bildiri da balen Finlindiyaaaa 
~ ~ranla, Yahya Kemal tahrip edilmiıtir. yor] - Stokholmdan bildi · ı Moskova orta elçisi buluua 
~dai), Saadettin, Refik Paris, 9 (AA.)- Dün ge- rildiğine göre, Finlindiya, j eski bafvekil Uso Payai-

(P.lanisa) ayrslmışlardar. neral Gamelen ve Vuille Sovyet Rusyanın talebini (Sonu üçiincü sayfada) 
kabul ederek Moskovaya 1-========-=--=-=-= ======= 

Lr~tl . .. .. . bir murahhas gönderecek Varşovanın acıklı 
1-ıJ enn SOzune Ve imza- tir. Bu murabbasm, Fiolin 

sına kimse inanmıyor. diyanın lsveç sefiri olacağı . günleri. 
bildirilmektedir. 

~ .. - - - iyi haber alan mahfeller· Paria, 9 IRadyo) Bir 
~ıyetler Macaristanı, Romanyayı, Vugos- de SoYyet Rusya, Fialin 1 mltabid Val'fOV&ya pcftti 

1avya ve Bulgarı·stanı Hı'tlerı·n kol,arına diya körfezinde bulunan ve zamanki intiba••• şöyleee l •tratejik kıymeti haiz olan anlatmaktadır: 

t k 
• • 1 bazı adaları istiyecelrtir. Şehir tamamen talarip 

p • 8 mama IÇln Ç3 IŞlyOr. Londra, 9 - (Royter bil- I edilmiştir. Son hafta delt· 
~ 9 (Radyo) - Bir Paria. 9 [Radyo] Hit ı diriyor) - Finllndiya hü · şet içinde geçti. Bir kadsa 
~ SoYJetler Birliğinin lerin nutku hakkında ıaze kômeti silib altında mev· bana 5 ı&nden beri apaa 

blyak Petronun em- teler tehirlere devam ede cud bulunan 140 bin kifi· ı .. 
d bu k k ri 

L lik ord t-•- . t k yemek koymadıpu .a,W. 
aiyuetini yeni en rek nut un aı e aare usunu a&vıye e me .. • 

·•d M k b' __ n._ 1 mak d.l •bt• t ...ı.1 Halk gunlerce ateşaaz, ..... .. ıpm, acarista•ı, ltta yeni ır ........ açaca 1a ı e ı ıya 11nu ann· 
~'iri lanı, YuıoslaYJ• " imı yazıyorlar. Hitlerin bu dan bir kaçını daha sillb 

1 

ıaz, yiyeceksiz mahze..._. 
~Yayı Hitlerin kollan nutkunda ... ıh milracaatunn 

1 
albna alllllflır. yqada. Barikad valİfelİli 

""-.~mak için bajaftJI bitaraf deYletler tarafm· ! Moakova, 9 [A.A.) Moa· ı&rea tramnylarm ny,.. 
-.;_"'-elı iatemecliğiai ya dan nazarı itibara alınma İ kovaya ıelecek olan Fin nı ... hAli devam ...... 

• (Sonu Gçlncü aayfadaJ llndiyalı tahıiyetler araıın· tedir. 
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tedkikleri. t· 
Mebuslarımızdan .tl•J;r~t· 

tin Karanla Fahrettıo k•ıı• 
oğlu, Parti vilayet baŞ ıl'b' 
Pertev Etcioğlu çarf3 .~ 

Halkevi temsil C. H.P. OCAK KONGRELERİ 
kolunun müsa

mere hazırlıkları 
Halkevi içtimai yardım 

şubesi 12 teşrinevvel per
şembe akşamı bir mü

samere vermeği kararlaş 
tırmıştı. 

Bu münas1::betle Halkevi 
temsil kolu İsmail Hakkı 
Baltacıoğlunun <•Kafa ta
mircisi », «Andaval Palas» 
adlı felsefi ve edebi iki 
eserini kıymetli sanatkar res
sam Abidin Dinonun idare
sinde temsil için hazırlan

maktadır. 
Temsil kolu bir kaç gün 

den beri eserin sahneye vazı 
işi ile uğraşmaktadır. Pro
valara, dekor ve makyaj üze· 
rindeki çalışmalara faaliyet
le devam edilmektedir. 

Temsillerin yepyeni bir 
dekor ve enteresan bir tarz 
da hazırlanmakta olması 

şüphesiz ki alaka ve mu · 
vaffakiyeti artıracaktır. 

Halkevi temsil kolu genç 
}erinin b temsili hususi bir 
kıymeti haiz olacaktır. 

Vilayet Daimi Encü
men toplantıs1. 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün haftalık mutad toplan
b.sını Vali Rec~i Gürelinin 
baıkanlığmda yaparak da
irelerden gelen evrak üze
rinde ilgilenmiştir. 

-
Havranlllar Alibey Ku-

1 

lübüne seremoni yapt1. 

Çay, Oruçgazi, Altay, Saka~ya, Karaisa, 
Gündoğan ve Karaoğlan ocakları kon

grelerini yaptılar. 
mal Öney ile Hakkı Özye 
mişçi nahiye kongresi mü
messilliğine .. 

SAKARYA: 
Ocak idare heyetine: Hü 1 

seyin Özeken, Bekir Koca 

C. H. Partisi Çay, Oruç
gazi, Altay, Sakarya ocak
ları yıllık kongrelerini pazar 
akşamı Parti kaza idare 
heyeti reisi Vasıf Ispartalı

nın başkanlığında Kayabey 
nahiye binasında; Karaisa, 
Gündoğan, Karaoğlan ocak· 
ları da dün akşam kongre
lerini yapmışJardır. 

Ç A y : 

' göz, Saraç Şakir, Bakkal 
Recep, Terzi Mustafa; 
Hüseyin Özeken ile Bekir 
Kocagöz nahiye kongresi 
mümessilliğine .. 

İdare heyetinin bir sene
lik faaliyet raporu okundu • 
ve kabul edildi. Bundan 
sonra Partililer muhtelif iş
ler üzerindeki ihtiyaçları ve 
dileklerini açıkca söylediler ve 
faydalı konuşmct.larda bulun· 
dular. 

Yapılan seçimde ocak 
idare heyetine: Ahmet Ay 
der, Mehmet Savran, Meh 
met Kocadereli, Sıtkı Tuz 
cuoğlu, Sami Tüfekçioğlu; 
Kemal Çivitçioğlu ile Nuri 
Devecioğlu nahiye kongre
si mümessilliğine .. 

ORUÇGAZİ: 
Ocak idare heyetine: Ka

mil Yeşil, Yakup Özaşçı, 
Emin Buralı, Bakkal Mus
tafa, Hakkı Oruç; Hakkı 
Oruç ile Bakkal Mustafa 
nahiye kongresi mümessil 
liğine .. 

ALT .AY: 
Ocak idare heyetine: Mus

tafa Özkardeş, Ziya Mete, 
Hüsnü Türkeri, İlyas Özye 
mişçi, Rusuhi Erdönmez; Ce-

KARAİSA: 
Ocak idare heyetine: Ne 

cip İnal, Recep Özgöo, Ha 
san Serpen, Bürhan Koca
bıyıkoğlu, Nuri Özuslu; 
Ahmet KocabıyıkoğJu ile 
Recep Özgön nahiye .kon 
resi mümessilliğine .. 

GÜNDOGAN: 
Ocak idare heyetine: Bas

ri Kmm, Basri Özbalaban, 
Ahmet Ekrem Kaıatekin, 
Mehmet Arıkan, Bekir Akar
tuoa; Basri Kırım ile İsmail 1 

Altıer nahiye kongresi mü 
messilliğine .. 

K A R A O G L A N 
Ocak idare heyetine: Cev

det Karaoğlan, Sami Mutlu, 
Süleyman Simav, Bahattin 
Gülen, Ahmet Uzkal; Süley 
man Simav ile Sami Mutlu 
nahiye kongresi mümessilli
ğine intihap edilmişlerdir. 

Bu akşam Kurtuluş, Ok-
cukara, Aygören, İnönü 
ocakları kongrelerini yapa 
cakludır. 

gunu tedkiklerde bulud~ 
üzere Susığırlık, BaP. 1 tfe' 
ve Gönene gitmişlerd1 ··p:1iıe 
üçü pazar günü şehr• ~ 
avdet etmişlerdir. ~ 

Parti müfettişi ~a
nakkaleye gitt1. 

5
• 

Parti müfettişi Dr. ~U 
tafa Bengisu pazar s-
Çanakkaleye gitmiştir. 

· Defterd~ tekaiid 
olacak. ,. 

Balıkesir vilayet deft~. 
darı B. Nahid tekaüdlil 
nü istemiştir. 

Öğretmen okulu rn~, 
zunlarının tayinler~~ 

938-939 Ders yılı e1 tı' 
devresinde şehrimiz Ne~,P 
bey öğretmen okuluO ,il' 
mezun olan gençleri . ~~te 
dikleri vilayetlerle bırl 
yazıyoruz: .. ıo" 

M. Fethi Üner Jdllt' 
guldak, A. Kemal 'lf•" 
lu Muğla, Nuri D011 61 
Hakari, Kadri iog 

l''~ Hakari, Nizamettin 10 
raman Hatay, Edip ,ıı 
fekçi Y ozgad, ()sıl' fi 
Alper Hatay, Musl~, 
Okan Kars, Halil Dil~~ 
ka Seyhan, Ali ;el 
Günal . Bingöl, Şe"tti' 
Sezer lzmir, Cemale 0~, Yelbaş Tunceli, Ali Y , 
sel Bitlis, Ekrem A~:e, 
Hakari, M. Ali Gll 
k. H kA • febrı' 
ın a arı, . ı'' 

B d b• . k Köse Hatay, lınıail {J( 
e en ter. tyesı aDUDU ya Tokat, Tahsia Si' 

hükümleri tatbik ediliyor. bilen Siird, jlidayet ., 
im Siird1 Ali Alpte~:, 

Ayvalık, (HususiJ - Böl
ge tik maçlarının ikinci haf· 
tuı paıar günü, Alibey-Hav
ra1t Gençlik Kuliipleri ara· 
11ada kaz~mızda yapılacak 

b. 

G 1 ·· ··-:-:-::- t f İ ı Aydın, Mehmet Se~ enç er pazar gunu ogre men erin nezare i Hatay, Fethi tıba• ~ 
. altında muhtelif spor hareketleri yaptılar. ~:İi. ca~~v•ruği',~:. ~; 

334, 335 ve 336 doğum 
1 

terbiyesi öğretmenlerinin göl, Lütfi Şan A11~' ı Havran gençleri on beş 
kifilik bir kafile ile geldiler. 
Muayyen saatte sahada yer 
terini aldıkları halde, Ali 
~V adası gençleri nedense 
.ıel•ediler. Hakem nizami 
tekilde Havranhlara seremo· 
ai rapbrdı. 

lu gençler, beden terbiyesi nezareti altında spor hare- Edip Başaran Mahıt~ 
kanunu mucibince mahalli ' ketleri yaptırilmıştır. Yüzü Kemal Kutluata Aolıj;ı 
kuluplere kayd edilerek, bu mütecaviz genç muhtelif V · Alpay Karsa ta itt 
gün oraların tabii azası ara kısımlara ayrılmış, ·talim . _m_iş_le_rd_i_r_. -1 
sına girmiş bulunuyorlar. ve terbiye etrafında verilen genç, Cumhuriyet bayrı ti' 

Bu gençlere ilk olarak izahatı dinlemişlerdir. na kadar sıkı bir s•'e J 
pazar gQnü saat 9 da beden ' Kulübe kayd edilen 350 çalıştırılacak ve o gün f 
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Sovyetler Ballıkta yeni 
~ taleplerde . ·bulunuyor. 
~•rafı birinci sayfada) Litvanyanın garbinde ve ce 
~,.....de ismi zikredil- nubunda hava üsleri tesis 
~r. etmek istemektedir. Sovyet• 

\ f) Ya tamamen vikıf ler herhalde Lıtvanyanan 
s.'. ·~•ilti•i l 9 20 de Sov garp sahilinde asgari 70 kis ~ırliğile sulh muahe- lometre genişliğinde bir ara
~ 1'1lıa etmiş olan Fin- ı.i parçası işgal edeceklerdir. 
~· he1etine riyaset et Gelecek hafta baıhyacak ol 
~ an askeri müzakereler ne· 

'"--. terdam. 9 IA.A.) - ticesinde bu sahama işgali-
l"ltllff . . H l . 
'"hat, g~z~tesbı?1ıd~ d'~ .sın- ne başlanacaktır. Estonya, 
S ırının 1 ar ıgme · Litvanya ve Letonyadaki 
~ 0"Yetler Litvanyadan Sovyet kdalarının mevcudu 
'bleketi Alman yadan bu memleketlerden her bi-

tadpd boyunda istih riniıı müsellih kuvyetlerioin 
t Yaparak bir nevi h mevcudunu kat kat geçe-
h attı vücude getir- cektir. 

a_:lclcını istemektedir- Sovyetler Birliği bu ted-
dın maada Litvan· 

d birlerin büyük bir devlet 
'-•.ıtır sahilinde bir de 

..... tesis etmek ve Al- tarafından yapılacak teca-
•tıın Memeldeki yeni Yüzlere kartı mukavemeti 

larına 20 kilomet kolaylaşbrmak maksadile aJ· 
~. mesafede sahil mü- dağını açıkça bildirmekte iae 
ı,~tibkimları inta et- de Sovyet matbuab Baltık 
~ tınektedirler. ' denizinde Sovyetlere karşı 
""--:"~ibetten Kıulordu ıelecek devletin ismini zik-
.:~ rektmekteeir. 

• e. lbiselerle resmige- A t d 9 (A A J 'tt ms er am . . -
lralc ettirileceklerdir. Sovyetler Birliği tarafından 
•e Alibey nahiyele- Baltık denizinde elde edilen 

de gençlik faaliyetine muaffakiyetlerin Almanyayı 

TÜR KD İLİ Sa:rfa : 3 

Hitlerin sözüne ve imzasına 
kimse inanmıyor. 

{Baştarafı birinci sayfada) 1 

sımn istendiğini, halbuki ; Almanlar cephede 
harpten bir hafta evvel 
Hollanda, Papalık va Belçika PfOpağanda İ88frU-
tarafından yapılan teklifle-
rin şimdi durduğunu ilav~ zu yaptllar. 
ediyorlar. Bir gazete de şun- (Bqtarafı birinci sayfada) 
ları yazıyor: •ünlüğünü elde edeceklerini 

6 Ay evvel Avrupa ve ilave etmiştır. 
Amerika kıtalarından Hitler Bertin, 9 ( A.A. J - Resmi 
tavassud teklifleri ahyordu. tebliğ: 
Halbuki şimdi hiç kiıme or Dün garpta her iki tara
taya çıkmıyor. Hitlerin ne fın topçu kuvvetleri de fa
sözüne, ne de imzasına hiç aliyette bulunmuşlardır. Ge· 
bir )<irnse inanmıyor. Gazete ce mllnferid topçu ateşi ya · 
ıağlam garanti ile ancak sulh pılmıştır. 
teklifleri üzerinde düşünü- Şarkta: Alman kıtaları 
lebileceğini, halbuki nutuk tesbit edilen plin mucibin 
ta böyle bir ı•ranti µlevcud ce ·Alman - Sovyet Jıudud 
olmadığını kayd ediyor. hattına doğru daha ziyade 

Vaşington, 9 (A.A.I ilerlemiılerdir. 
Geçen cuma günü Miami Varşovanın cenubu tarki-

sinde Kcik civannda 
Din 15 mil açığında bir ec 
nebi tahtelbabiri görüldüğü 17.000 Polonya askeri teslim 
beyaz saraydan bildirilmek o!muş~ur. Elimize 20 topla 
tedir. bır mıktar cephane geçmiş · 

Tabtelbahirlerin hüviyeti J ... ti-·r_. _________ _ 

ve hangi ahval ve şerait etmek istediğini bildirmeıi 
altında görüldüğü ifşa edil- için beyaz saraya salahiyet 
memiştir. verilmiştir. 

Ruzvelt tarafından yapı Ruzveltin etraftndakiler 

b b endişe ye dütürdüğü Alman 
.,. aşlandı: gazetelerinin verdiği karışık 
tllıt~ra, {Hususi! - Na- izahattan anlatılmakbldtr. 

lacak bir tavassutu kabul şu beyanatta bulunmakta · 
edeceğine dair Berlinden dırlar: 

1 bir haber verilmesi üzerine Bunun manası ,udur; Ruz· 
Ruzveltin bu haberi tefsir velt, Almanya diplomasi 

t t e rnevcud 63 genç, Kölnisebe Zeituag Sovyet· 
ltınij bir öğretmenin 

~İlld ler lHrliğile Estonya ve Le 
L. .Le spor hareketle- tonya arasında imza edilen 
;"d 141dı. iki saat de 

era l ı muahedelerden makıad Bal 'I> Ça ışmalarda mub 
~ 0rlır yaptırıldı. Genç- bk sahilinin Sovyetler Birli 
'ft'-ın muayyen saatle ğine karşı yapılacak bir ta· 

'lluntazaman gelerek arruzun hareket noktası ol ' 
~~larJır. masıoa mani olmak olduğu 
~ (Hususi) .Pazar nu yazmaktadır. Bu gazete 

den terbiyesi kanu- Sovyetler Hirliiinin Aland 
t2''brettiti mBkellefler- adalarınm tahkimatından 

lence askerlik, at- korkması için ortada bir 
~ - i •e jimnastik hare sebeF kalmadığı, çünkü bu 

- yoliy le resmen .bir teklifte 
neral Rastikisten mürekkep bulunmadıkça gazetelerin 
olarak 7 İlkteşrinde Mos- bildirdiği Alman teklifini 
kovaya gelmittir. Heyete nazarı dikkate almayacak· 
bir çok mütehassıslar refa· I tır. Bu teklif meselesinin 
kat etmektedir. i Ruzveltin muhtemel taaav

T aya re meydanı Sovyet vurlarını bir (balon) olduğu 
ve Litvanya bayraklarile siyaıi mahfillerde ıöylea · 
donatılmıttır. mektedir. 

Moskova, 9 [A.A.I Paris, 9 IRa lyol Ha · 
Dün akşam saat 2'1 denge vas ajansı Vaşingtoadan 
ce yansına kadar Motof ile şu haberi alıyor: 

"Ilı )'apbrtldı . h d 1 . . . ten l · yenı mua e e erı ımza ettı · 
ıtı eç ere . yaptıkları ğini ilave eylemektedir Şim

hemmıyeta bak· d' S l B' ı·-. . b •e b 1 d ld ı ovyet er ır ıgınm u 
t~L un ar an e e h d" 1 · ·ı 1 

görüşmüş olan Urbsya, Na Amerika Hariciye Nazın, 
tekevicius ve Reskitis bu- Reisicumhur Ruzveltin ıul
gün saat 17 .45 te de Krem- be tavasauta teşebbüsii me-

l 
lin sarayına gitmişlerdir. selesini gazetede okuduğt1 

Moskova, 9 (A.A.) Ha· nu söylemiş ve bu hususta 
vas: mutalea serdinden içtinap " fa d 1 f 1 t ususta en ıte erı zaı o -

~
da . Y a ı ne ıce ere muştur. 

ilaha t verildi. trg d l<iga, 9 (A.A.] Gazeteler 'd 1 a Gençtik KulObü: büyük bqlıklarla Alman 
~ •r~,, (Hususi] Be- akalliyetia derhal Letonya 
~'i>iYesi kanunu muci- yı terk ederek Almanyaya 
\ 't•nıızda Gençlik Ku gidecej'ini yazmaktadır. 
~kkül etmiştir. Mec- Moskova, 9 [A.A.J Lit 
t~._ il terbiyesi yapa vanya muralıbaı heyeti, 

Verilen malumata göre, etmiştir. 

Sovyetler Estonyadan ye Ruzveltin ilk defaki sulla 
kunu 40 bin kişiden mürek teşebbüsilnü tahrik edenler-
kep 4 fırkalık bir garnizon den Conson, bu mevzua ali
kabul etmesini istemişlerdir. 

1 

ka göstererek, Reisic•mhur 
Letonyadaa da Liban, Vinden Ruzveltin tavassutta ~lun 
ve Pitragsa dağıtılmamak ı ması lazım geldiğini ı6yle-
llzere 80 bin mevcudlu kı miştir. 
taat kabul etmesi ve Lit Hitlerin sulh tavauub.ı 
vanyadan hudud yakınında istediği şeklindeki haberler 
mühim bir Leton demiryo- ıiyasi mehafilde itimatsız 
lu merkezi olan Dangavpil- lıkla kartılanmı,tır. 

"-.. :erin adedi 50 dir. Kaunasa yaptığı kısa bir 
~~ bu giln öğretmen ıeyahattan dönen Hariciye 
·~(' Erolun nezaretin -! Nazırı Vrbsys Baıvekil Mu-

1 tr apor hareketleri avini Rizanskoı ve Liban· 
1 '"dtr. ya ordusu kumandanı Ge 

ate bir garnizon teıiıi iı- İnfiradcılar bile, Hitlerin 
tenmiıtir. (lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Bahkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
3. Senelik Muvakkat teminat 

Mevkii 
Aya yorgi 

Hektar 
20 

Rüsumu nisbiyesi 
3000 

akçesi 
Lira 
225 

Mandıra 25 1500 113 
Büyük maymun 11 9000 675 

1 - Açık artırmıya konan iş Balıkesir vilayetinin 
Erdek kazası hududu dahilinde mevki, hudud, hektar ve 
ihraç mecburiyetleri yazılı üç parça granit taş ocağının 
üç sene müddetle icarları dır. 

2 Artırma 16/10/939 tarihine rasthyan pazartesi 
pafi •aat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi 
encilmen huzurunde yapılacağından isteklilerin °/0 7,S mu· 
vakkat teminat akçelerini vezneye yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile mali durumlarını göste 
rir ticaret odasından tasdikli vesikalarile birlikte encü 
meni daimiye ve şartnamesile krokisini görmek istiyenler 
Bahkesir hususi idare müdürlüğü ile Erdek kayma kam 
lığına müracaatları lüzumu ilin olunur. 

4 - 1 - 322 

Bahkesir tapu sicil muhafızlığından: 
Mahallesi: Cinsi: Hududu: 
Okçukara Ev Sağı tabak Yakup evlatları, 

solu Mustafa kızı Feriha, ar
kası izzet ve kısmen Mehmet 1 

karısı Vesile, önii yoJ. 
Yukarıda evsafı yazıh evin yerini 300 senesinde Çen

geloğlundan haricen satın alarak üzerine kendi parası ve 
levazımile bina inşa etmek ıuretile o zamandan beri Ok
çukara mahalJesinden saraç Hacı Raşidin senetsiz ve ni
zasız hüsnüniyetle tasarruf ve mülkiyetinde iken 927 de 
ölümile kar1sı Havva ve evlatları lbrabim, Muharrem, Is 
mail Hakkı ve Haceri terk etmiş olduğundan bahisle nam
Janna tescilini istediklerinden bu yeıin mülkiyeti hakkın
da tahkikat için 19/10/939 günü mahalline memur gön
derilecektir. İtirazı o)anlarm bu müddet içinde Tapu Sicil 
Muhafızlığma veya gelecek memura müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

vuku bulacak herhangi bir 1 nın halJedilmiyeceği kana
talebi ile Ruzveltin müda ı atindedir. Hitlere göre, Al
faasma itiraz etmekte ve man hak ve ihtiyaçlarımn 
buna sebep olarak da, ev tanmması, bilhassa, Alman 
velA böyle bir teşebbilıün kuvvetlerine ve tahakkümü
Almanya lehine olacağım ne boyun eğilmesi demek 
saniyen Amerikanın Avru tir 
pa itlerine karışmaması la Ayan azasından Vitnan, 
zım geldiğini ileri sürmek- uzak şarktaki vaziyetin 
tedir. Amerikan donanması açın 

Vllfington, 9 [Radyo} - düşünülmeğe değer olduğu 
Hariciye Vekaletine men· nu, Afrika sahillerinde mü
sup mahfiller, İngiltere ve stemleke iıtiyen Almanya 
Franaamn muvafakati alın nın 1914 dekinden daha 
madan Ruzvet tarafın · fazla tehlikelidir. Aynen 
dan böyle bir sulh tqeb- azasından ekıeriıi, devamlı 
b6sünün vukuuna muanz bir sulh zaruretine kail ol 
dırlar. makla beraber, Hitlerin 

Diğer taraftan, ikamete nutkunun lngiltere ve F ran
mabküm ve sulh değil, mil- sada biç bir tesir yapama 
tarebe şeklinde bir teşeb catını, sulh tetebbüs ve 
••e Ruzveltin ittirak et müdahalesi için bu iki de 
miyeceği ileri sürülmekte mokrasinin muvafakatinin 
dir. zaruri olduğunu ileri •llr-

Amerikan matbuata da, mektedirler. Yalnız Tomaı 
mevcud ihtilaf noktaaı· mlldahale taraftarıdır. 

-------------------------
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Viliyet matbaası, Türkdili matbaası adı .ıuJ' 
1 gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·ıe~ 

14 Seiıeden beri muntazaman çıkan ve kat' d•~ 

1 
hizmet eden (< TÜRKDILI » gazetesi bu suretle 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDILI MA TBAA?J 
rJ 

Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçları"' la' 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
nulmuştur. 

TÜRKDILi MA TBAA?J 
.'f 

Her yerden sipariş kabul eder ve istenild•t' 
kilde hazırlar. 

DfKKA T: Matbaa işlerile alakadar her la~ 
muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası • Bablı,I 
n-&1mlhm .. -•n 
Manyas Belediye Riyasetinden: ı 
Manyas ta inşa edilecek mezbaha binasının ~ f 

keşif raporu ve planı mucibince 1850 liralık kıs"' .... t I 
fası eksiltmiye çıkarıldığmdan talip olanların eh!•~~ 
sikası ve '%7.5 nisbetinde teminat akçasile 14 bır~, 
rin 939 cumartesi günü Manyas belediyesine mür• 

3
'1_ 

ilin olunur. 4 1 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
Vakfı: Cinsi: Mevkii: Muhammen afi~ 

L. K. 
imamzade Dükkan Örmeciler caddesi 15 00 
Lonca ca. Mağaza Anafartalar ca. 25 00 .~ 

Yukarıda yazılı akaret icara verilecektir. lb•~ 
birinciteşrin 93? pazartesi. s~~t on dörttedir. 1• ,ıt 
Vakıflar idaresme gelmelerı ılan olunur. 3 1 

S IGINAK YAPTIRMAKI 
ISTIYENLERE 1 

Tayarelerden korunma ta
limatnameıine göre gerek 
evlerde ve gerekse müesse· 
selerin münasip mahallerin
de yaptırılacak korunma 
sığmaklarını ehven fiatlarla 
yapanm. Yaptırmak istiyen 
lerin adresime müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Ankara oteli kah · 
vesinde Selimiye 
mahallesinden Re
cep oğlu kuyucu 

TORKDIJ 
Günlük siyasi lj 

~ahibi : Balıkesir ~ 
HAYRETTİN KAJU'" 

Netriyat mOIJOI' 
FUAT BIL'..4a, 

Yılhtı: 800, altı aybl' 
i 

Mehmet Kayadeler A 
Basıldıtı yer: Türkdıli matbaaıı-8, 


