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~AŞVEKiL 

'f oskova müza· 
kereleri et rafın· 
da izahat verdi. 

RUSYA HARBE İŞTİ
RAK ETMİYECEK Mİ ? 

Stalin Alman Hariciye Nazırı Ribentrobun 
bu husustaki sualine red cevabı verdi. 

"Ankara, 10 [A.A.] ··Parti Grubu umu
T• heyeti bu gün (10 - 10 • 939) saat 
S de haftalık içtimaını Reis Vekili Ha

*lln Sakanın reisliğinde akdetti. 
.. lık defa Başvekil Dr. Refik Saydam 
~l alarak Hariciye Vekili Şükrü Saraç-
~ Unun Moskovaya muvasalatından be· 

ti orada ve ona muvazi olarak Ankara
ct_ Yapılmakta olan siyasi müzakere ve 

(Sonu üçüncü sayfada 
-

RUSYA ESTONY ADA 
tı~RNİZONLAR YAPACAK 
~ - -· 

Londra, 10 1 Radyo J 
Deyli Telegraff gazetesinin 
verdiği bir habere göre, Al
manya Hariciye Nazın Von 
Ribentrop, Moskovada yap 

1 tığı son temaslarda Stalin 

le müstakbel vaziyet etra 
fında uzun uzadıya konuş 

muş ve Hitlerin yapacağı 
sulh te~lifinin ademi kabu-

lü halinde Rm;yanın harbe 
iştirak edip etmiyeceğini 

sormuştur Stalin, Rusyanın 
harbe iştirak ctrnek fikrin· 
de olmadığt cevabını vermiş, 

1 Almanyaya yalnı:ı erzak ve 
iptidai maddeler göndere 
bileceğini >ıöylemiştir. 

Londra, 10 [Rndyo) 
Almanlar, ili< d efa olarak 
Garp cephesinde ağır topçu 
bataryalariie dün Fransız 
mevzilerine ateş açmışlar 

(Sonu dördüncü sayfada' 

ı . 

lngiltere Yugos-
la vyadan gıda : 
maddesi alacak. 

Ankara, 10 IA A.1 İD i 
giltere Yugoslavyaya farla 
gıda maddelerinin İngilte
reye satılmasını teklif et ·~ı 
miştir. 

Belgradda mali ve sınai ' 
mahfillerde bilhassa pqİ• 

para almak bakıımndan la
giltere ile iktisadi. saha.ıa 
iş birliği yapmanın Alma.a 
ya ile aynı sahada yapıJa 

cak iş birliğine üstün oldu · 
ğu ileri sürülmektedir. 

Bu ayın sekiıinden beri 
Belgradda bulunan Alma• 
iktisat heyeti ile henilz bir 
anlııl?ma yapılmamıştır. 1~ılordu Estonya topraklarına girmeğe ve 

ı... tayin olunan yerleri işgale başladı. 
~dra, 10 !Radyo) ceklerini bildiriyor. Kızılor
~-tb·olnıda çıkan Senta du, evvela Marya Pikovaya 

FİNLANDİYA -RUSYA 
İHTİLAFI BÜYÜYOR. 

~ ılad gazetesinin Ber- gireceklerdir. Estonya kıta- F 1 d h İ d• M k 
~~:" İstihbarına nazaran ları vaziyet alarak bir ha- in an iya eye i un os ovaya 
U!) llya, harp müddetince dise çıkmasına mani olma- h k İ tt• 
'id-.i!~er kendisine Uzu~ ğa çalışacaklardır. are e e 1. 
~ ~ dan Almanlar, ~ı- Bin kişi Koresareyi, 4 bin Ankara, 10 (A.A.} Bir hricheten gaıdesinin Hd-
l" ~llılrupa memleketlerın· t Sonu dördüncü syafada) • Finlandiya heyeti Moskova {Sonu üçür.cü sayfada) 
"k arı tamamen se~best -= = -= 
"- l'btşlardır. Hatta (sve - ya hareket etmiştir. 
~il mühim üssü olan Alman donan- Paris, 10 !Radyo] - Fin 
~lb- I<omaya varı:1a biJe k d landiya gazeteleri, Rusya 
~)- llya, biç bir şey yap- ma uman anı ya toprak verilmemesini is 
SC.ktar. Ve harp devam • •f • t emekte ve emrival<ilere 
)') llıü~detçe f ,kandinav- ıstı a ettı. karşı ateş püskürmektedirler. 
~~ijtıaı adasında Rus ha- Ankara, 10 [Radyo) - Finlandiya lıükümeti, is "'t.., ~tine asla karışmıya Alman donanma kuman- tiklilini müdafaa için dört 
it · danı Amiral Reder istifa sınıf askt·ri silah altma ça 

~:hı.bağda çıkan Poli- etmiştir. ğırm,şhr. Moskovadan alı· 
~ Razetesi de Stokholm Amiralın istifası red edil nan haberlere göre Rusya S '1dığı haberlere atfen mi,tir. da kara , deniz ve hava kuv 
\,, ~ kıtalannın bu glln Bu istifa çok manidar gö- vetlerini harekete getirmiştir. 

Y•rın Estonyaya gire- rülmektedir. Berne, 10 [A.A.J - Nac 

Zigfrid hattını su bastt 
Ankara, 10 (A.A.) Emle 

bir kaynaktan bildirildiğine 

atfen Londradan verilen bir 
habere nazaran Zigfrid bat
tı yeniden ıularıo istilasına 
maruz kalmak tehlikesinde 
dir 

Bir haftadan beri yağan 
yağmurlar neticesinde Ren 
nehrinin suları yükselmiştir. 

Alman umumi karargllu 
endişededir 



Sayfa 2 TÜRKDILt 11 Birinciteıria !P 
·-------- J Edremit Gençlik KU· l _____ $_E_H_i_R_!.'ABERLERi ıobü çalışmaıarıc.. 

-------. ---------- Edremit, (Husuıi) .-t 'JO 

Abidin Oino Halk
ev;nde bir sergi açtı. 

Ankaraya giden C.H.P. Ocak kongreleri ma günü ak,an11 ••• 1.ı,a 
de Edremit Gençlik J'd •" 

1 

mebuslanmız. Halkevinin temsil saloP~_,ı 
Aygören, Okçukara, eski ve yeni bütün aı11 1,_ Cumhuriyet Halk Partisi Bir müddetten beri vilayet 

Genel Sekreterliği iki sene- dahilinde tedkiklerde bulun 
den beri yurdun muhtelif 
yerlerine gönderdiği ressam 
lardan elde ettiği faydalı ve 
orijina 1 eserleri göz önün
ce tutarak bu yıl da bazı vi-

makta olan mebuslarımaz

dan Hayrettin Karanla. 
Fahrettin Tiridoğlu dün 
Ankaa·aya gitmişlerdir. 

layetlere tanınmış ressam- ı Vilayet Daimi Encü-
ı.r. göndermiş, bu meyanda 

~!•:e:~rr:l;~şt~easam Abidin menin Verdiği kararlar 
Bir ayı mütecaviz bir za Vilayet Daimi Encümeni 

mao zarfında şehrimiz ve ı Vali Recai Gürelinin başkan
k6ylerini dolaşan ressam, l lığında.topla~arak şehr.iı~iz-
30 kadar eser vücude ge- de yemden ınşa ettmlen 
tirmiştir. Doğumevi ve Köy Ebe Mek 

Abidin Dino, pek kısa bir tebine yaptırılacak kalöri 
samanda vücude getirdiği fer işi?e talip_ çıkmadığın 
bu tablo ve krokilerle dün dan bır ay muddetle pazar

lığa bırakılmasını, Balıkesir· 
Soma yolunun 20 nci kilo-

Halkevinde bir sergi açmış 
br. Kendisi eserleri Genel 
Merkeze takdim etmek üze metresindeki köprünün ta-
rt yakrnda Ankaraya gide biye ve döşeme işi ile yine 
eektir. Balıkesir - Som::ı yolunun 

Sergi bir çok kimseler ta 40+so l ncü kilometresin 
rafından gezilmektedir. deki köprünün de emaneten 

- tamirine, Mubasebei Hususi· 
Halkevinde verilecek 1 ye içi.u vaki ihtiyaç üzerine 

müsamerenin son pro• J 51 lıralık evrakı matbua-

t ld 
1 nın tab ettirilmesine, Husu-

va an yapı ı. si Muhasebe akaratından 

Halkevi temsil kolu tara- olup Lisenin bir şubesi ola
hodan hazırlanmakta olan- rak icara verilen eski Do 
"Kafa Tamircisi,. ve "An 
daval Palas., piyeslerinin bü
tün hazırlıkları bitmiş ve bu 
piyeıte rol alan gençler 
son provaları akşam mu 
vaHakiyetle yapmışlardır. 

Yarın akşam verilecek 
olan bu piyeslere gidecekler 
iyi ve eğlenceli bir gece 
geçireceklerdir. -
İngilizce, Fransızca, 

Almanca kursları 
HALKEVİ BAŞKANLIGINDAN: 

1 Teırinsani 939 tarihin 
deA itibaren Halkevinde 
yabancı diller kursu açıla
caktır. Fransızca, İngilizce, 
Almanca olan bu kurslar 
(A) ve (B) şubelerini cami 
dir (A) şubesine hiç bilmi · 
yenler, (8) şubesine bilenler · 
fi.recektir . İşbu kurslara 
deyam etmek arzu edenle
ria 25 teşrinevvel 939 ta-
rihine kadar kaydlarını 
ıaptırmak üzere isimlerini 
Halkevi idare memurluğuna 
bildirmeleri ilin olunur. 

ğumevi binasının tamirine 
ve inşa edilmekte bulunan 
Ayşebacı, Yaylabayır ve 
Kamçıllı köyleri mekteple-
rinin inıaatına yardım ol
mak üzere ikişer yüz lira 
verilmesine karar verilmiş -
tir. 

Acıklı bir ölüm. 
İnhisarlar memurlarından 

Niyazi Müstecaplının 16 yaş 
larındaki kızı Şefika Müs 
tecaph müptela olduğu has
talıktan kurtulamı1arak ve
fat etmiştir. 

Henüz pek genç yaşta 
olan Şefika Müstecaplı bu 
yıl ortaokuldan mezun ol 
muştu. 

Zavallı gencin ölümü ar 
kadaşları ve tanıdıkları ara 
sında derin bir teessür uyan
dırmıştır. 

Cenazesinde kalabalık bir 
cemaat bulunmuş ve meza 
rına çelenkler konulmuştur. 

Kederdide ailesinin acı 
larını paylaşırız. 

İnönü ve Kurtuluş nan huzurile bir çay toP, 
ki il k k 1 hıı tertip etmiştir. seJ ti' 

oca arıyı ı ongre- ye Reisi Cevdet De~,., 
lerini dün yaptılar. bir açılış nutku ile bal 

1 t(ıs' 
C. H. Partisi Aygören, 

Okçukara, lnönü ve Kurtu
luş ocakları yılhk kongrele-
rini dün akşam ayrı ayrı 

Parti kaza idare heyeti re
isi Vasıf Ispartalının riya 
setinde yapmışlardır. 

AYGÖREN: 
İdare heyetinin bir sene

lik faaliyet raporu okundu 

ve kabul edildi. Bundan 

sonra Partililer muhtelif it 

ler üzerindeki ihtiyaçları ve 

dileklerini açıkca söyledilet 

ve faydalı konuşmalarda 

bulundular. 
1 

Yap1Jan seçimde ocak ida· 

re heyetine: Sabri Sözen, 

Ömer Lütfi Toköz, Hayri 

Gönenç, Cabir Azbora, Hay

dar Çorapçı; Ömer Lütfi 

Toköz ile Hayri Gönenç na 

hiye kongresi mümessilli -

ğ'ioe .. 

O K Ç U K A R A : 
Ocak idare heyetine: Basri 

lspartah, Sabri Sarfaklarlı, . 

Mehmet Çölmen, Hasan Ta
nır, İsmail Ersansan; Sabri 
Sarfaklarlı ile Basri Ispartalı 
nahiye kongresi mümessil 
liğine .. 

İN ÖN Ü : 
Ocak idare h e y e 

tine: İbr,bim Karaman, Şev
ket Şenay, Mehmet Altıpar 

mak, Mustafa Kemerkapı, 

Abdülkadir Sökmen; İbra
him Karaman ile Abdülka
dir Sökmen nahiye kongre 
si mümessilliğine .. 

KURTULUŞ: 

Ocak idare heyetine: 
Remzi Özen, Mustafa Ayçe, 

Mehmet Bolak, Mehmet Er
yiğit, Muharrem Bolak; Rem-

zi Öze.n ile Mehmet Bolak 
nahiye kongresi mümessil~ 
liğine intihap edilmişlerdir. 

bu toplantıda Gençlik ~ 
lubü reisi Ômer A~ı
spor ve gençlik nae' çl~ 
bir konuşması ve Ge0 iıJ 
Kuliıbü öğretmeni ort• C,· 
yardirektörü SüreyJ• et 
ncrin çalışma proğral01 fi' 
rafındaki izahatındaP •

0
1111 

E"ski ve yeni azalar ar• ti 
da konuşmalar yapıldl'I ~' 
bu topluluk geç vaktt 
dar devam etmiştir. ' Je 

Pazar günü saat 2 ~ 
Gençlik Kulôbü azaları ~' 
remit stadmda ilk •Po' 51· 
reketlerini yapmışJardıt• ·# 
reyya Canerin idare•• o{ 
yapılan bu talimler ge,_, 
)erimiz arasında alaka ut 
dırmışlır. aıı' 

Genlik Kuliibüoe bu i -·
kadar kayd edilen aı't,r 
.ayısı 77 kişiyi bul111llf f'' 
Bu gençlerin ııhbi '°"' -· 
neleri ve kayd işleri talll:l7' 
lanmıştır. Gençlik l(ul d•' 
nün eski azaları da stje 
ikmaline kadar dai ge tif 
ri ve bisiklet ekipleri tel ti' 
ederek çalışmalara bl 
mışt1r. -

Band1rma, Göne~ 
Gençlik KulübünU 

1-3 yendi. / 
Bandırma, ( Hu!nıli i~ 

Pazar günü Gönen ye ıJ 

zamız Gençlik KulllP;, 
arasındaki maçların . ılı~ 
ci haftası kalabalık bıt 
önünde yapıldı. 1 

Maç, baştan sona ~~,, 
samimi bir ha va içeri ~f 
geçti. Bandırmalılar .bl ~( 
devrede iki ve ikinc• , 

rede bir gol attılar. G6~:~ 
liler yegane gollerini ~~t 
devrenin ortalarında ~ 
tıdan yaptılar. , 

Maç çok sakin ve bt~,tt 
tarafın gayretli çallfdl' 
le nihayet buldu. 
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~Usya h-a;be iştirak BAŞVEKiL· 

Moskova müza
kereleri etrafın· 
da ızahat verdi. 

etmiyecek mi? 
~ lııtafı birinci sayfada) 

d 6teakiben iki defa hü 
,, bulunmuşlardır. Ta · 
~ t:~en Alman kıtaatı, 'GI llaıtralyöz ateşile püs · 
~ lllilıler ve hiç netice 
to.:dernemişlerdir. 

~'it dr•, 10 (Radyo! -
~-dar rnehafilde söylen 
\ ~ töre Almanların, 
~-- •lerde Tiyenvil mın 
\ ~ ' 11da umumi bir taar 
~~~~~~Ilı.alan ihtimali çok 
.~ hdır . Fransız erkanı 
')'tai, bu muhtemel ta 

~ karşı bütün tedbir 
f;t. lllaıştar. 

1
\ ~tadra, 10 [A.A.J - Ha· 
~d •ı.retinin son tebli· '-t ~niliyor ki: 

~'i Al•an deniz tayaresi 

'

: sonra cephede ilk defa gö
rülen büyük propağanda 

faaliyetini haber vermekte-
dir. Dün Alman cephesinde 
top ve mitralyöz ateşi de
vam ederken, tank ve mit
ralyözlerin yanlarına yerlet 
tirilmiş olan muazzam ho 
parlörler ateşin kesilmesile 
birdenbire faaliyete geçmiş, 
Hitlerin nutkundan bazı par 
çalara Almanca ve Fransız
ca bildirmiştir. Bilhassa 
Fransızlara hitap eden kıs
mı, Fransız askerleri iki 
top ateşi arasında 
neşe ile karşılamışlardır. 

Çünkü hoparlörlerin f aaf i
yetinden sonra Alman top· 
çusu tekrar şiddetli ateşe 

başlamıştır. Bu suretle cep · 
hede bulunan Fransızlar, 
artist Moris Şövalyenin 
neşeli bir numarasını ıey 

(Baştarafı birinci sayfada) 

temasların sureti cereyanına ve vasıl ol
dukları safhaya dair izahat verdi. 

Bu izahat üzerine söz alan bir kaç ha
tip noktainazarını beyan ettikten ve so
rulan suallere Başvekil tarafından icap 
eden cevaplar verildikten sonra hüku
metin bu mesail hakkında takip etmek
te olduğu noktai nazar ve hareket tar
zı umumi heyetce tasvip olunarak ruz
nameye geçildi. ~,. ~tDic.i üzerinde İngiliz 

~~t~•vetlerile harbe gi
'ı,l' •r. Bu tayerelerden 
\ ~.de~iıe düşmesi üze 
'l.tı 11lcı Alman tayareai 
'lftır. İki İngiliz taya- 1 

t: mermiler isabet et· 
~~~ d~ tayareler mühim 
,_ e~ Uğramamıthr. Hiç 

retmiş oldular. Almanlar, 
tahliye edilmiş köylere de 
bazı ilanlar yapıştırarak 
Alman Fransız dostluğun 

dan bahsetmişlerdir . 

Ruznamede Niğde mebusu Cavid Urahn mütead
dit zirai meseleler hakkında bazı sualleri ihtiva ede• 
bir takriri yardı. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen bu takrirde mev· 
zuubah! olan suallere aid cevaplarla birlikte mem 
leketin umumi istihsal vaziyeti ve ziraat durumu bak· 
kında malumat verdikten sonra gerek sual sahibi 
Cavid Ural, gerek diğer hatipler tarafından zirai 
mesaile ve bu senenin istihsal edilmiş mahsullerinin 
sürüm ve satışma dair ileri sürülen fikirler ve sual-

l ~'-d Yoktur. 
'ttt ra, 10 (A.A.J - Bir 
~i~~ keşif tayaresi şimal 

~de devriye gezerken 
)~ . lnıan denİE ta· 

1
Ylt karşılaşmış ve 

lir 
1 ltıüsademeye gırış 

\ · ingiliı tayaresi Al 
1 '-a~Yaresiııi _düşürmüş 

. tttebatmın kurtarıl · 
'" . l . . ~ b~ın de civarda bulu· 
\4iktır gemiye talimat 

-._ tn sonra devriyesine 

' ~tıniştir. 
~- ..... °" " llsadcme Şimal de 
l "te · " rınde vuku bulmuş 
~ 
~ti 

~~"'• •, lOIA.A.1 - Alman 
... ~ .. u, Bal haYalisinde ve 
~~d Ilı ~ölü mm takasında 
~·- tdtlrnektedir. T ahşi 
~-d:k~Pıldığı mmtaka da 

~'li~ 1 bütiin köyler, sivil 
ttı tahliye olunmakta 

~ 
' 'ltj 
\ -·'· 10 (Radyo) - Ha 
ft. ~:•sı, garp cephesin
~ıtl4!tn haf tanın son gün 

\~~ti ~imanların göster
\ ~"" tıddetli topçu ateşi 
1 t~e. 'etli piyade hücum 

truzları kaydettikten 

Alman topçuları, Fransız 
topçu)a nnın bulundukları 
yerleri direkt olarak ateş 
altına almağa çalışmışlar· 

dır. Almanların üç büyük 
baskın hareketi görülmü~ 

ler üzerine ayrıca mütemmim izahat verdi ve mib:a 
kere 18.15 de nihayet buldu. 

ı tür. Almanlar bununla e~ir 
almak, yoklama hareketi 
yapmak istemişlerse de ha 
reketleri akim kalmış ve 
geri çekilmeie mecbur ol 
muşlardır . Maamafih büyük 
taarruz hareketinin başh · 
yacağından bahsetmek he 
nüz yersizdir. 

Alman propağandası, 
Fransız askerleri üzerinde 

Alman harp gemileri 
kaçtı. 

Ankara, 10 (A.A.J Bir 
İngiliz ha•a keşif filosu dün 
ilk defa olarak gündüz Fr· 
ansız-Alman hududu boyun· 
ca Şimal denizine kadar is
tikşafta bulunmuş ve Alman 
tahkimat ve tahşidatına aid 

hiç bir tesir göstermemiştir. fotoğraflar çekmiştir 
Propağanda servisi, har- lngiliz keşif tayareleri ev 

bin ilk günlerinde cephede velki gün öğleden sonra 
iri harflerle afişler yapış Alman deniz filosunun Nor· 
tırmışlardır. Bunlarda (Al veçin cenubu garbisi istika 
man dostlarınıza ateş et· metinde yol almakta oldu 
meyin. Cümlesi okunuyor· ğuou haber vermeleri üzeri 
du. F ranıuz, askerleri, bu ne İngiliz harp gemileri harp 
afişleri hedef ittihaz ve tah açmak istemişlerse de Alman 
rip etmişlerdir. 

Ankara, 10 [ A.A. ] üstünde İngiliz ve Alman 
Dün öğleden sonra Al tayareleri arasında vuku bu 
man bombardıman tayare lan muharebelerde iki Alman 
leri ile İngiliz deniz kuvvet- bombardıman tayaresi Da· 
leri arasında çarpışmalar nimarka üzerine mecburi 
olmuş ve Kopenhağdan bildi-I iniş yapmış, bir diğeri Nor
rildiğine nazaran Şimal denizil veçte karaya inmiş, Dani-

Baltlk memleketle
rindeki Almanlar 

naklediliyor. 
Ankara, 101 A.A.] - Bir 

Alman resmi tebliii Al
manyanın Estonya Ye Le · 
tonya hükümetlerile aha · 
li mübadelesi için mi·. 
zarekeleye giriştiğini bildir· 
mektedir. 

Ankara, 10 1 Radyo] 
Baltık memleketlerinde yer
leşmiş olan Almanların nak 
line HilJerin nutkunda• 
ıonra başlanmıthr. 

filosu gece karanlığından iı -
tifade ederek kaçmıştır. 

marka üzerinde alçaktan 
uçan dördüncüsü de Dani · 
marka hava toplarınm ate· 
şine tutulmuştur. Diğer bir 

Alman tayaresi de Dani· 
markalılann ateşinden kur· 
tularak denize iomiıtir. 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 
3 Senelik rüıu

mu nisbiyeei: 

RusyaEstonya- Finlindiya-R~ 
Muvakkati da garnizonlar ya iatilifı b1"' 

Hududu: Hektar; teminat: 

Tükili köyü Şimalen Ka· 
Manastır radere, cenu

ben Ayaya
ni, şarkan 
Kum burnu 

takiben Sa
lataş bat müs
takim Lebi-

derya 

100 
Lira 
5812 

Lira Kr. 
435 90 

1 Açık artırmaya konan iş Balıkesir vilayetinin Er-
dek kazasının Türkili köyü hududu dahilinde Manastır 
meYkiinde hudud hektar ve ihraç mecburiyeti yazıla bir 
parça granit taş ocağının üç ıenelik icarıdır. 

2 - Artırma 19/10/939 tarihine rastlayan perşembe 
gllnü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil Daimi En
cümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yukarıda ya 
zıh yüzde 7.5 muvakkat teminat akçesi olan 435 lira 90 
kuruşu vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
mektuplarile mali durumları gösterir ticaret odasından 
tasdikli vesiknJarile birlikte Encümeni Daimiye ve şartna· 
mesile krokiıini görm~k istiYenler Balıkesir hususi idare 
müdürlüğü ile Erdek kaymakamlığına müracaatları lüzu-
mu ilin olunur. 4 - 1 - 323 

Balıkesir asliye hukuk 
hakimliğinden: 

Şamlı nahiyesi Akgedik 

mahallesinden f smail oğlu 
Salih tarafından karısı 

Manyas kazası Hacıosman 

köyünden Manyaslı Aziz 

kızı Münire aleyhine haka 
ret sebebi le açıl et n boşan 

ma davasının yapılmakta 
olan duruşmasında rnüdde · 
aaleyhe davetiye ilanen 
tebliğ edildiği halde gel
mediğinden duruşmanın gı · 
yabında devamına ve müd 
deaaleyhaya gıyap kararı 
tebliğine ve davacı tarafın
dan getirilecek şahidlerin 
dinlenilmesine ve duruşma 
om da 10/11/939 saat 10 na 

Kayıp şahadetname 
Pazarköy ilk okulundan 

aldığım şahadetnamemi Ed· 
remitte kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Pazarköy ilk okul 
938 - 939 yıh mezu 
nu 34 numarala 

Hüseyin 

talikioe karar verilmiştir. 
Müoire duruıma günü 

bizzat gelmediği veya bir 
müdafi göndermediği tak
dirde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağı gıyap ka· 
rarı tebliği rnakamına kaim 
olmak üzere ilan olunur 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
Vakfı: Cinsi: Mevkii: Muhammen aylık icarı: 

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

Yukarıda yazılı akaret icara verilecektir. ihalesi 16 
birinciteşrin 939 pazartesi saat on dörttedir. Taliplerin 
Vakıflar idares~ne gelmeleri ilan olunur. 3 1 321 

yapacak. yüyor. ' 
(Baştarafı birinci sayfada) (Ba, tarafı birinc~ .. ~:f,,,, 
kişi Barsiskiyi, bin kişi Da· ıinskiden öğrendılf• ~ 
go adasını ve diğer kuvvet· Sovyetler tarafından ,J' 
ler de kararlaştırılan yerle- lindiyadan müıaker 1 
ri tutacak ve oralarda yer ıl•O JJ göndermesi için ya~ o' ,,. 
leşeceklerdir. vet fevkalade nazıkl IJ .. 

Paris, 10 !Radyo) Ha HsRnla yazılmış ol111ak ~ 
vaı ajansı MoıkoYadan bil- rabcr Sovyetlerin yaP',....ut 
di~iyor: d -"' 

Sovyetler, Estonyada 40 teklifler hakkın a 'ttl 
b. k' · d kk d hiç bir itareti ihti\f• e 

J ın ışı en müre ep ört 

1 fırkalık bir garnizon tesisi mektedir. ati'_ 
ne karar vermitlerdir. Le- Moskovaya gitoıekf~ 
tonyada Libav ve civarına müzakereci olarak ~ 
da 80 bin kişihk bir ordu diyamn Stokholm el ~ 

, gönderecek ve buralarda 
1 

tayin edilmiı oldui":tlf' 

derhal büyük kışlalar inşa ı tırlatan Finlandiya · -~ 
b' k•',... 

edeceklerdir. ı ah SoYyetlerJe ırd. ill f~ 
Diğer taraftan Litvanya· lı yardım paktı a~ '"tt1t" 

da da Dagardvilde bir gar landiyanın şimdik• b ·ı' 
l•f td• 

lık vaziyetile te ı , 
kte 

yecegını kaydeylerPe ,_ 
5 khD 

rini Estonya, Letonya ve Diğer taraftan to .fi' 
ıe• Jİ 

Litvanyaya bildirmişlerdir. dan Neue Zurcher ~·-

nizon tesisini istemektedir. 

Sovyetler, bu y~ni dilekle-

Gönderilmek istenen aske- gazetesine gelen . h• ,ıJ 
ri kuvvetler, bu memleket· Sovyetlerin Finlin~İr .,el. 

dindeki bu hareket• 
5 ~ Jerin mevcud askeri kuvvet 

lerinden daha fazladır. 

İsveç gazeteleri Sovyct

Ier Birliğinin Finl.indiyaya 

Baltıktaki küçük hükumet
ler gibi hareket edemiıc

ceğini yazmaktadırlar. Bu 
gazeteler, böyle bir hareke-

tin yalnız şimal memleket 
lerinde değiJ, fakat şimal 

memleketlerine karşı ıyı 

hisler be~liyen Aınerikada 

SIGINAK YAPTIRMAK 
iSTiYENLERE 

Tayarelerden korunma ta

limatnamesine göre gerek 

evlerde ve gerekıe müesse 

ıelerin münasip mahallerin
de yaptırılacak korunma 

sığınaklarını ehven Hatlarla 

yaparım. Yaptırmak isti yen 

lerin adrcsimt müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Ankara oteli kah 
vesinde Selimiye 

derin bir endişe u1• I_ 
dığını bildiriyor. ls\'C'!ç ;11 
zeteleri Finlandiyaıı111 

" ı/ 
lalinin İsveç için bil~ i/ 
ehemmiyeti haiz ol 

11 41f 
v~ İsveçin bütün şi~•1b,f 
!etlerini müıterek b•'. 1tf 
sahası olarak telakk1 ~ 
ğini yazmaktadır._..., -,,. 

bile fena. hiıler te'flit 

ceğini kaydediyorlar~ 

.TORKDll.J 
et' 

G .. ı-k . .. dil• un u sıyası ,, 

Sahibi : Balıke; rrısıl 
HAYRETTİN KAR~# 

Neıriyat rnüdOril 
FUAT BlL'AL 

----- 4"'-' 
Yıllığı: 800, allı a) ht' 

tıJ'' 
Sayısı ( 3) kurtlf 

-----,,.. ..ı//I mahallesinden Re- orr 
k 

Adre.~: Balıkesir :fırr / 
cep oğlu uyucu ~ 
Mehmet Kayadeler ™ " A 
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8a8ıldığı ycı: Türkdıli matbaası - B• 


