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Meclis dün 
toplandı. 

Ronıanya bitaraf-=
Oığını nıan etti. 

- --
Buna rağmen 1 milyon 100 bin 

asker silah altında bulunuyor. kaşvekil Dr. R°dik Saydam va-
. h kk d . h d• Bükreş, 11 (A.A.) - Ha· 1 vas muhabiri yazıyor: 
tıyet a in a IZa at Ver 1. vas: Romanya hükumeti der- Romanya bitarafhğıaı 

-'nkara, 11 [A.A.) Bü- Karabük fabrikamızın istihsali 1 hal yeni ihtiyat sınıflarını ilin etmiştir. Bu bitaraflık 
~ P.fillet Meclisi bu gün Ankara, 11 [A.A.J- Ka- ı silah altına çağırmağa ka- istikbal hakkında herban 
~lanna başlamış ve rabük d~~ir. ve çelik fahri- rar vermiştir. Bu gün 1 mil- gi bir kaydı ihtiva etmek
~ekiı Dr. Refik Say- kaları bırıncı yüksek fırı- yon 100 bin askerin silah sizin bu günkü vaziyeti mu-
... . L • nının işlemeg· e açıldıg· ı ve • . b f · k d' H-~ •anci ve dahili vaziyet d- d 't'b d . altında bulundugu zannedı- a aza ettırme te ır. u-
~ un gece en 1 1 aren emır r kumet seferberlik tedbirleri 

•nda beyanatta bulun- istihsaline başladığı iktisat I ıyor. 
almıştır. Romanya da bir 

'"·-:'· Vekaletinden bildirilmektedir. Bükreş, 11 (Radyo)- Ha· 
~ milyon kişi silah altındadır. 

Hudud mıntakalarında ka-
filistinde gönüllü 
kaydına başlandı. 

Fransa Maliye Nazırının nutku: 
l dın ve çocuklar tahliye 
! edilmektedir. 

~bdra, 11 (Radyo) - Fi
~ tam bir harp hazır-

' rı devresine girmiştir. 
~•raftan ticaret işleri 
~.t. olunmuştur. Halkın 
~1 ıçin tedbirler alınmııtır. 
\ ' erkek, kadın gönüllü 
~a başlanmıştır. 

ALMANYA HARBİ HAZIRLAMAK İÇİN 
ÇOK ZAYIFLAMIŞTIR. 

Galip geleceğiz, çünkü kuvvetli biziz. 
Paris, ı t [Radyo]- Dün "Modern harpte maliye ve 

gece Fransız Maliye Nazırı para cephesinin ehemmiyeti 1 

radyoda bir nutuk vermiş malumdur· Muhasım tarafın 
ve demiştir ki: kuvvetini benimsememek doğ· 

= ru bir şey değildir. Bu gün 

1-1 iti er tRf n rd n ğ 1 çok.. muhakkak olan bir şey var-
~ sa Almanya harbi hazırla 

az<dl a m a lhl k Q lfiTil lb> 1 r mak için çok zaiflemiştir. 

Va.,lyettef:I' ft r. Almanyanın ekonomik bün-
e!i:::ıı ~ yesi sağlam ve mukavim • 

Polonya hükumet 
merkezi Lublinden 

de nakletti. 
Moskova , 11 

( Radyo ) -= Leh 
hükumet merke
zi bu gün Lublin
den Jemenets şeh
rine nakletmiştir. 

Jemenets şeh
ri Sovyet hudu

(Sonu üçüncüde) ~ınanyada bir kaiQaşalık çıkarsa Hitler d•f;:!: ~:~ny:..ı;;ad:~0-
endini emniyette mi hissedecektir? AOırnan askerlerl 

~-. ~,. rıa, 11 (Radyo)- Pöti f edilmesidir. Çünkü bu, Av· 1 k a\ ~ 1 y O) r a 
"-~Yen gazetesi Göringin rupaya sulhu iade için ye- 1 ~ 
'-ı::-• dair yazdığı bir ma- j gane çaredir. 

!-ı.~~!~c1a:;1c;; •• aı 0e;~n;:;1 !! .. ~!7dyoJ - Varşovaya bir günde 14 hava taarruzu yapıl-
t.,.~or. Göringin beyanatı Harbin ilk günlerinde Hit· dı 15 Alman tayaresi düşürüldü 
~ıı Ye Alman milletinin lerin değil de Göringin söz • • 
' de akıiuda uyandır (Sonu ikinci sayfada) Paris, 11 [A.A.J - Ha- tepelerin ele geçirildiğini 
k~br. K d Al Tas ajansı Garp cephesinde bildirmektedir 
~~r girdiği çıkmazda ana a man Alman kıtaatile temasların Paris, 11 (A.A.) - Ma-
~6- bir vaziyettedir. h çarpışmalara inkılap ettiği- ten gazetesinin IHiçre hudu-
-. ._... haricinde ise kendi- ya ya arp ni, Fransız kıtaatının takri- dundan aldığı bir habere 
~~.kurtarması mümkün ilan ettİ. ben 50 kilometrelik bir nazaran 20 kadar Almaa 
~ cephe üzerinde mevzii taar - askeri bir ıubay ile birlikte 
~kika lngiliz Başvekili Londra, 11 [A.A.) - Ka· ruzlanna devam ettiklerini Fransız makamlarına teslim 

u,_ !l\Jn: nada Almanyaya harp ilin ve bu müsademelerde çok olmuşlardır. 
~ıaeQef Hitlerizmin yok ettiğini resmen bildirmiştir. istifadeli bir çok köy ve (Sonu üçüncü sayfada) 
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Sayfa : 2 

Alman kıtalan Var
şovadan çekiliyor. 
Var,ova, 11 tRadyo) Po

lonya umumi karargahının 
on numarah tebliği: 

Ha•a kuvvetleri Varşo· 

•ayı bombardımana devam 
ediyor. 

Alman kıtaları Varıova

nıo kapılarmdan çekilmek
tedir. 

Almanlar Varşova rad
yosunun işaretlerini kullan
mak suretile Cenevre bey-
nelmilel radyo konferansı 
mukarreratını ihlal etmiş· 
lerdir. 

' ..... 
Fransa Maliye 

Nazırının nutku. 
(Başta rafı birinci sayfada) 
nomik cephe kuracak yeni 
askerleri yoktur. Fransaya 

TÜRKDILI 

( __ -_-_-$_E-_-=_iR-=--!'=A-_B-=-E-R_L=E-R_i== 
Parti kaza, nahiye ve 

ocak kongreleri. 
C. H. Partisi Vilayet ida 

re heyeti dün reis Pertev 
Etcioğlunun başkanlığında 
toplanarak ocak, nahiye ve 

kaza kongre günlerini şu 
suretle tesbit etmiştir: 

Ocak kongreleri 1 birin
citeşrinden 31 birinciteşrine 
kadar; nahiye 5 ikinciteş
rinden 20 ikinciteşrine k:a 
dar; kaza kongreleri ise 
birinciklnunun birinden 12 
sine kadar devam edecektir. 

Daimi Encümeninin 
toplantısı. 

6Eyliil 
Kurtuluş bayramı 

münasebetile bü
yüklerimizin teb-

rikleri. 
Balıkesir kurtuluşunun 

17 nci yıldönümü müna
sebetile Milli ~ef ismet 
lnönüne ve Başvekil Re· 
fik Saydama yapılan teb
rikita karşılık alınan tel 
yazılarını aşağıya koyu· 
yoruz: 

Naci Kodanaz 
Belediye Reisi 

Balıkesir 

zelince, harbe düşmandan 
çok daha müsaid bir maliye 
içinde bulunduğumuz bir ha· Vilayet Daimi Encümeni 
ka ttir. dün Vali Recai Gürelinin 

C. Kurtuluş bay
ramını sayın halka 
kutlular; refah, saa
detler dilerim. 

Harp malzemesi fabrika· başkanlığında toplanarak iSMET INôNO 
Naci Kodanaz 
Belediye Reisi 

Balıkesir 

ları bir seneden beri devairden gelen evrak üze-
mühim mat hazırlamak- ı rinde göriifmüştür. 
tadır. Altın stoku bir 
kaç ayda yüzde otuz mik
tarında artmlflır. Bu gün 
Fransanın elinde 1914 de- Bir otomobil kazası. 
kinden iki misli altın stoku 

Memleketin izin 
kurtuluş yıl dönü- ' 
mü münasebetile 

vardır. Bu altmla istediği
.miz barp malzemesini, tayare 
ve silahla diğer her şeyi 
alabileceğiz. F ransada mo
ratoryom ilin edilmemiştir. 

Milli bankanın 25 milyar fran
kı olduğu gibi durmaktadır. 

Fransız hükumetinin mali 
-.e ekonomik plim hazırdır. 
Bu planın tatbiki için Fran
sa mümkün olduğu ka
dar istihsali artırmalıdır. » 

Maliye Nazıra bundan son 
ra istihsali her va tandatın 
arbrmağa çalışması lüzumu
•u söyliyerek demiştir ki: 

((Diğer taraftan istiblaki
mit. asgariye inmelidir . 

Patronların ve amelelerin 
kazançları azaltıJmıştır. Yü
rüyeceğimiz yol budur. Eko· 
aomi cephesinde vereceği
miz meydan muhaberesi bu 
cephededir. 11 T eşrinsani 
1918 de Almanya müttefik
lerinin harp finansının kar
ıısında mağlüp olmuttu. Bu 
gün de bu faaliyet mevcut 
tur. İki büyük hüküm etin, 
Bliyük Britanya ile Fransa
aın ağırlığı terazinin iki ke
fesine atılmıt bulunuyor. Ga
lip geleceğiz. Çünkü kuv
•etli biziz ... 

lsmail isminde birisinin 
idaresinde bulunan bir kam 
yon şehrimize gelmekte iken 
Fazlıkuyusu civarında Pa
mukcu köyünden arabacı Şe
rife çarparak sağ kaşı üze
rinden yaralamışbr. 

izhar olunan temiz 
duygulara teşekkür 
eder, sayın yurddaş-
lara saadetler dile-

Yarala derhal hastahane- rim. 
ye kaldırılmış ve şöfer bak- Başvekil 
kında da tahkikata girifil- D S 
miıtir. r. aydam _ 

Bandırma kulU~ 
Hitler girdiği çıkmazda mahkum bir vaziyette! 10:.::~~:~~~i;.~;: 
(Baıtarafı birinci sayfada) Almanya kısa harbi şim- altında birleştiriJm • 
söylemesi ıayanı kayıddır. diden kaybetmiştir Alman Bundan sonra Bandı 
Acaba Alman hükumetinin ya muzaffer olmak için kısa yalnız bu kulüp fa 
mah~yet~nde Hi~lerin ~ü~se~ müddet içinde harbi bitir- 1 bulunacaktır. 
otorıteıı aleyhınde gızlı bır mek ümitlerini kuruyor. T kk"" 
ceryan mı vardır? . eşe ur 

S H'tl h . Parıs, 11 [Radyo) Fran- Oğlumun yakalanchl' ,:.f 
. 

0~tra . t~ ?er cep eye nı • sız gazetelerinin Polonya zıl hastalığım tedavili ~ 
çıngı mış ır. • 

2 Alm n d b. k harbine dair yazılarının hu- na alan, derin a ya a ır argaşa· _ 
hk çı~rsa Hitler kendini lisası şudur: gostererek k ~ 

· · · · P l h tt 'd kurtaran Memleket r.s ordunun ıçınde emnıyette mı o onya a ı yenı en . . _ır. 

h. d kt' ? kuruluyor gı'bidir Bazıları talaaneaı Baktenyol~ 
ısse ece ır · . 
Paris, 11 (Radyo) - Epok n~n korkt~ğu. gibi ce~bede ~~::.~k~:. ıl~.!'ifri':' 111~ 

g~zetesi yazıyor: Ha',!> uz~n n:zamsız, ıntızamsız bir çe- minnet ve ıükran duJ9 
bır harp olacaktır. Eger ın- kılme yoktur. Polonyalılar nmı ıunmağı bir bor9 
san noktasından iktisat toplanıyor. rim. _;4. 
yapmak istiyorsak harbi Polonyalılar Mam muha- Gazi ilk ok.fa ~; 
uzatmalıyız. rebelerine baılıyorlar. retmeni: izzet 1l 

-- ., 
- ------'------"- ---= 



Alman askerleri kaçıyor .. 
birinci •rfada) 

11 (A.A.) Brik 
verilen bir haberde 

*'-lerde 50 kadar 
ukeri Belçika 

" ıeçerek Belçika 
llaakamlanna teslim 
rdar. 

• aynca 20 kadar 
aaeri kaçlDJftır. Bu 
aakerleri Brlksel klf· 
yerlettirilmiflerdir. 

. ll (A.A.J Şark 
ele: V UfO•a Polon · 
elindedir. 
lif mantakalarda 

devam etmektedir. 

Polonya hükumet 
merkezi Lüblinden 

de nakletti. 
(Baştarafı birincide) 

duna 35 kilomet• 
re mesafede bu
lunmaktadır. 

Moskova, 11 
( Radyo ) - Al
man kıtalan cenu• 
bi Lehistanda ile· 
ri hareketlerine 
devam etmekte
dir. 

Sayfa : 3 

1 Balıke~dr iliyet Nafıa · 
l\lüdürlüğündeo: 

1 - Maayaı blk6met konalı••• ikmali ln .. ata açık 
ekllltmeye ko•almuıtur. 

2 - lı•• bedeli keıft 1600 Ilı dar. 
3 - 811 it• ati evrak ıu•ludu: Pıat berclr .. u ye ••· 

ıaha cet•eh, luıtf hullıa cedvelt, aafıa rapı ıtlerl feaal 
ve umumi ıartaameıl, bJlJIDdırbk ıılerl , ... ı ıartaa .. ıl 
ekıtltme .. rtaam .. ı. malr•Y•le 6n1ell, olup lltlfe•ler ita 
evrakı ber ılla Balıkeıtr N•fıa Mldlrl1168tie ılreblllrler 

4 Ekııltme 15 9 939 tartbıae rHtlıfaD c••• ... 1 
eaat H beıte MaaJH lalk6m•t koaalında ka,mat&amlık 
aakamıacla t .. ekkal edecek Naf la ekıılt .. komtıJOD• lau· 
•uraada yapılacalıadaa lıtelslllerta ••ak6r komlıJOlla 
miraca atları 

5 - lıtekltlerıa bu ite att 120 llrabk muvakkat temi· 
nataaı Maayaa malHndıl••a Jatırdıklarıaa tlalr maklMI• 
veya bu miktarda t•J•D• kahal banka mektuba ile ıllaledea 
•• ıoa ıekla ıla e•••l Bahlı.-etr vaUlliıne mlra•aatla ala
eakla•ı ehll1et Yeııka11 •• tıcaret odau veılka11 ile btrllk· 
te rakarula yaaıb ıio Ye ıaatte ekılltme komtıyoaa r• 
tll•i••• mlracaatlara ilin elan ur . 

"-· 11 (A.A] - Po· 
.... i karargihı AJ-

~ıraabam VUfOVa ova
~dliğtlnii bil-

Alman tayare• 
leri dün Lvof şeh- 4 1 275 

rine bir hava hü- Balıkesir Askeri Satın 
, it fA.A.J - Var- cumu yapmışbr. Altna Komisyonundan: 

....... eair edilen Tayarelerin şehire ı - Balllseıtr bırltlderıaın ıhtlJ•ç'•" ola• J3 •- ••-
aıkerJeri Almanya atbklan bomba· laat açıl& ekııltm•J• koaulmuıtar 

-~llltııııw,e - Franaamn 2 - Tah•I• •tllle• bedell ( 2640) bra4ar . ..-__ ,_ larla muhtelif se-
--ae&te oldaklannı 3 - M•nakkat l••l•atı 118 liradır. 

k.._ ~eriai.aylemiflerdir. mtlerde yangın• 4 - lhal• 18 .,ıaı 939 pasarteit ıaaı ıaat il de 
~~. 1 t (Radyo) _ lar çıkmış, gar tah· Balık ... , kor ıataa alma lromcı,oau bteHıa4a J•pıl.cak-

• l'U'llİzonu l'eae1 rip edilmiştir; tar. 
r 1.ıkanı d&a alqam 5 - En9lf ve tartlar laerıla komll1•••a ıirtleblltr. 
~ar,ova radyonnda ı-----------ı 6 - Talipleri• ltelU belıeler •• mavakkat temlaatları 
~ bihaber oldaklannı 81yle- ile birlikte ko•lıyoaa mlracaatlara ltlsam• illa ol-ar. 

. 1 d" 4 · 1 · Zil 
~va çetin pJerini mıt er ır. 

tadır. Sabahın be- Pariı, 11 (Radyo) - Bu 
beri dllfaµan tayare j sabahki Fran11z umumi ka

Wrbirini takip edi- rargibınm garp cephesine 

'8ir l'lade 14 bava ta. dair tebliği: 
J•pdmlfbr. 

1 

Gece heyeti umumiyesile 
.. . aükUıı içinde geçmiftir. Kı-
:: h~da bır talarımız mahalli bir ilerle

J&rell dllfClriilmiif· me bqarılllflardır. 
r:::rı•• han hicumu· 
~ ta . . . Paria, 11 (Radyo) - Ma-
~ b .:r-::· l~ti . ten gazeteainin 10 eylGlde la-

•;o11._.l'-. tO:a 2 N ~ Yiçreden aldıtı bir tell'rafı4 
· uma f6yle denilmektedir: 

,.__.raci,_. . d&a rece Geçen hafta 20 Alman 
'Yermfttir: askeri Ren nehrini kayıkla 

laaJka yağ ve bemin reçerek F ramız makamla
eakiai gibi devaun nna teslim olmutlardır. Bun-

~....,·- lardan biri ıayle demittir: 

, 11 (Radyo) -
AL civannda air edi
.-,.. ukerleri Alman· 

..._ • lngiltere ara
..,, ilin edildiiinden 

Ren üzerine dubalardan 
kiSprll kurunuz. Göreceksi
niz ki binlerce Alman aake· 
ri sizin tarafa geçecekler
dir. 

Son gtlnlerde 50 Alman 
askeri Belçikaya geçmittir. 
Dl1ıı de 20 kadar asker kaç· 
mlfbr. Bu askerler Brüksel 
klfluma yer lef mitlerdir. ı 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bahkeairde yeni yapılan Doğum ve Çocuk Ba

lameYi ve K6y Ebe mektebi kalorifer teaisah açık ek
siltmeye konulmuttar. 

2 - Y apdacak teaiaatm kqif tutan 5681 lira 34 k•· 
ruttar. • 

3 - Bu işe aid ewrak fUnlardır: 
Doğum ve Cocuk Bakımevi ve Köy Ebe mektebi ka

lorifer teaiaatmclan mevcut izahat, yapılacak kısam kalo
rifer umumi ve fenni tartmmeai eksiltme prtaameai ve 
mukavele örneği olup iatiyenler bu evrakı her gün Balı
kesir Nafıa MndOrlüğlinde 16rebilirler. 

4 - Ekıiltme 25/9/9~9 tarihine raıthyan pazarteai 
gllnü saat 15 te Bahkeair Villyet Daimi Enctlmeainde 
teşekkiU edecell: komiayoa tarafından yapdacağından ia
teklile'rin mezkt\r komisyona mlracaatları. 

S lıteldilerin bu İfe aid 426 lirabk muvakkat te-
minahnı lclarei Hmuiye vemeaine yabrdıldarma dair 
makbuz veya bu miktarda pyam kabul banka mektab. 
ile ihaleden en az 8 fil• enel Bahkeair Vililiğine m&ra
caatla bu İfe benzer 5000 liralık İ.f yapbklarma dair ala
caktan ehliyet ve Ticaret Odası veaikalan ile birlikte 
yukanda yılı giln •e aaatte eksiltme komiayonu reiaJitine 
müracaatları ilin olunur • 

4 - 1 - 295 
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Sayfa : 4 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTtN KARAN 

Neşriyat müdürü 
FUAT BIL'AL 

Yıllığı : 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adı"P.s: Ralıke.<1ir 1'iirkdi/i 

Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğünden: 

7-9-939 Günü Eskikuyum
cular mahallesi Çantay so
kağında bir halkaya takıl
mış ve muhtelif şekillerde 

6 adet anahtar bulunarak 
Emniyet Müdürlüğüne teslim 
edilmittir. Sahibinin zuhu
runda müracaat etmesi. 

Balıkesir asliye hukuk 
kakimliğinden: 

Martlı mahallesinden Sa
lih kızı Nadide tarafından 

kocası Vicdaniye mahalle
sinden Ahmet oğlu Mehmet 
aleyhine açılan ihtar dava
sının yapılmakta olan duruş
masında: 

Müddeaaleyhin ikametga
hı belli olmadığından daveti
yenin ilanen tebliğine karar 
Terilerek duruşma 9/10/939 
saat 10 na bırakılmıştır. 

Mehmet bizzat duruşma

TÜRKDILI 12 Eylül 

ITürkdili matbaası 

1 Vtliyet matbaa11 TOrkdlll matbaa11 adı altımda ı•nt••lı.fn ıduuırıde faa111
111 

ı•çmlttlr. 8' 
14 Seneden bert m•ntasaman çıkan ve kartlertne hizmet eden «TÜRKDll.. 

ıazeteaı bu ıuretle claba genlt bir tekilde çahım•I• baıhyor . 

Türk.dili nıatbaası 

1. -Ucuz, temiz ve ı6ratle laerkeıln lht1yaçlar1oa ce••P •ereulr, herke1ı •••0 

edecek bir telde konulmuıt•r 

Re.mi •e l.uı•ıl mte11e1elere ald defter •• her tirli ced•eller, makbu•I•' 
davetiyeler, kart•latler, zarf •e kllıt baılıklara, zarif ıelrllde tabedıllr . 

Kitap •• mecmaa baıılar, clltyapıhr. 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılparlt kabul eder Ye lıtentldlil ıektlde hasırlar. 

Dikkat : Matbaa tılerlle allkadar her tOrlü mulaaberat lçla ıu adreıe ~ 
racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Balıkesir '-...... ı ! 1 ' ı ı 1 1 1 1 ' • 1 l 1 ı 1 1 1 1 ı ! l ı ı ~ 1 ' 
1 

' , 

KIRTASiYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak t' 

min edebilirsiniz. 

Melııep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

ya gelmediği veya bir mü- ı olunacağı davetiye tebliği 
dafi göndermediği taktirde makamına kaim olmak üze-

B~i;k;;j;uA~k·;; S~t~n re ilin olunur. _
1 

Balıkesir Askeri Satın "' 
Alma Komisyonundır 

Alma Konıisyonundan: 
1 - Bandırma birliklerinin ihtiyaçları olan 16 ton 

nohut açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tahmin edilen bedel 1280 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 96 liradır. 
4 İhale 28/9/939 perşembe günü saat 11 de Balı-

kesir kor satın alma komiıyonu binasında yopılacaktır. 
5 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 
Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarile 

birlikte komisyona müracat etmeleri. 
4 - 1 - 293 

1 - Bandırma birliklerinin hayvanatının ibtiY'' 
olan 56 ton kuru ot açık eksiltmeye konulmuftur. t 

2 tahmin edilen bedel 1680 lira ve muvakk• 
minatı 126 liradır. 

6 
1 

3 - İhale 28 / 9 / 939 perşembe günü saat 1; 
Balıkesir kor satın alma komisyonu binasında yapıl 

~ . -~ 
4 --- Evsaf ve fartlar her gün ko ııısyonda go~ , 
5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teJll1o' 

rile birli tekomisyona müracaat etmeleri ilin olun~ 
4 t-v-" 

--------------------------~ Basıldığı yer: Türkdili matbaası-Balık 


