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Polonya kahramanca ç·· rpışıyor. 
VAR-ŞOVA ÖNLER.İİN.DIE ALMANLARI 

HÜCUMLARO KDRDLDOa 
---·-------····· .. •••ın------ -

Alınanlar Polonya harekatını süratle bitirip kuvvetlerini garba 
çekmek istiyorlar. Önümüzdeki kış Almanya için çetin 

c Paris, 16 (Radyo] - Şark 
~rhesinde şiddetli muhare-

er olmaktadır. 

d Polonya tayareleri Pozan 
~k· ~ ı Alman hava kararga-
•tıı tahrip etmişlerdir. 

l Paris, 16 [A.A.] Po
l aıı_ya ajansı Alman tayare
ı::-•nin Vilnoda sivil halkı 
d h"ıbardıman etmiş, ka 
ç~lardan ve çocuklardan bir 
~esine ve yara 

IVARŞOVA 1 
24 Saat zarfında 

Teslim olmağa 
davet edildi. 

bir imtihan devresi olacaktır. 
lanmasına sebebiyet vermiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 16 [A.A.] - Bir 
İngiliz yük gemisi bir de 
nizaltı gemisi tarafından 
=-

batırılmıştır. Alman ta ) arf:lni Lnn lie 
Yine bir denizaltı gemiıi diğer bir kaç şehiri şiddf':t c 

Manş denizinde bir Belçika I bomb .. ardın:an ~~~isl c;rn ir. 
vapurunu batırmıştır. Halk.an bır çok olu \f va-

Varşova, 16 [Radyo] ıalı vard>r. 

POLONYA HÜKÜMET ER
KANI ROMANYADA 

Varşova şayanı memnun~
yet bir şekilde mnkR vur.d 
göstermektedir. VarşoTanın 
.ş i mali şarkında Alman iıü · 
cuınları tard edilmiştir. 

Londra, 16 1 Radyo J 
(Sonu ·iiçiincü ~ayfac!a 1 

Romanyanırrı lkaır©ırı Hariciye Veki-
Romen topraklannailtica edecek Leh or- limiz Moskova-

dusu derhal silahtan tecrit olunacak. ya gidiyor. 
Bükreş, 16 [Radyo] · Po- = 

Bcrlin, 16 [Radyo} 
Alman tayareleri bu 
ilin Varşovanın üzedn· 
de uçarak beyanname
ler atmışlardır. 

ıonya hükumeti erkanı bu Polonya harekatında 
1 gün Zaleleskiye gelmişler Alman zayı'atı 100 

dir. Hariciye Nazırı Bek de 

~uu;:;:,d~~nden gelmiş bu · bini buldu. 

Ankara, 16 IA .A. ] - İcra 
Vekilleri Heyeti bu gün 5a
at 11 de Başvekalette top 
lanm ıştır. 

Hariciye Vekili ~ iikrıô 

Beyannamelerde Po· 
lonyanın lüzumsuz bir 
tlıaccraya atıldığı ileri 
•Urülerek her türlü m11· 
kavcmetin biç bir faide 
lemin edemiyeceği iJiye 
edilmekte ve ıon defa 

1 

°1arak şehirin 24 saat 
2~rf ında teılim olmaaı 
bıldirilmektedir. 
~ --

&atınlan İngiliz 
gemileri. 

t.f ftertin, 16 ( Radyo J -
t~te)if yerlerde batırılan fa. 
~:t gemilerinin adedi 21 ri 

tnuftur. 

Bükreş, 16 (Radyo}-Çer- Brüksel, 16 1 Radyo] 
naviçten bildiriliyor: Tesbit edilen rakamlara gö-

Polonya Reisict.ımhurunun re Polonya harekatında 
zevcesi madam Moıiski ile şimdiye kadar Almanlardan 
Lehistan Başvekili ve Hari-

1 
ölü, yaraiı ve esirlerin sa· 

(Sonu üçüncü sayfada) , yısı 10 1 bini bulmuştur. 

Sançoğlu Ankara,·a ya pı-

lan 7.İyaretJeri iade için ' ' l J 

ku bulan davet üı~rine Moı 

kovaya hareket edecek 'ıe 
bu vesile ile iki dedt:-ti ;. 1i.·-

kadar eden mcsdeler kor ~ 
şulac.ıktır. 

Rus-Japon anlaşması 
İki taraf arasındaki anlaşma 16 eylulden itibare ;ı 

meriyet mevkiine girmektedir. 
Moskova, 16 (Radyo} -

Son günlerde Japonyanm 
Moskova büyük elçisi ile Mo
lotof araımdaki görüşmeler 

neticesinde Japon Mançu- ı lardıı: 
ko, Sovyet -Moğol anlaşması 1 Japon .. M~oçuıto 
yapılmıştır. kıtaları 16 eylülde ~aat 1k)-

Anlaşmanın esasları şun- {Sonu dördüncü !~·.fada ) 
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~::-~~::~ -(~~~~-~~--ıR -~-~~R~~!!_ __ J 
ı.asmm cııoam•-ı Vilayetimiz emrine Bisikletciler Sındırgı- Memurlar resmi bi· 
d~\C~~~G"~~~- 1 verilen öğretmenler. ya gidecekler. nalarda ikamet ede-

e©ı fiyoır 0 

1 Hariç vilayetll:!rdeıı şehri 
Varşo v a, lo [Radyo] ıniz Maarif Müdi.irlüğüne ve-

Bu gün saat 16 ile 18 de rilen öğretmenler şunlardır: 
l vov ,cbri Alman tayarele· Edibe Ankaradan, Müzey
ri tarctfından şiddetle bom- yen Kurtaran İstanbul Bey 
alanmıştır. Tayareler 200 koz 39 ncu okul öğretmeni, 

bomba atım~lardır. Hasarat Ahmet Gürgen Kırklarclin 
wiihimdir . den, Melek Erkovan Koca.· 

Çocuk vı; kadınlar arasın- ilindt"n, Rana Ülgen Kütah 
da mühim miktarda yaralı yadan, Bedriye Sanlav Si
~-e ölü vardır. Bunların ade Yaıtan, Makbule İrdel İıtan
dı o kadar çoktur ki kati huldan, Nüzhet Ülkü Tekir 
rakam t~ sbit d menin imka- daiından, Memııune llozak 

İngiltere, Şimal Dev
letterinin bitaraflığı

nı kabul etmiyor. 
Berli u, Hı [Radyo] - İn

giliz lıükünıdi Şimal Dev
le t l ı:r i iiurin~ tazyik icra 
~d ip bu memleketlerin Al 
many t.j' a b3m madJt! ihraç 
et:. ıelerini kabul edemiyece-
ğ'ini, böyle bir hareketin 
bitar.:ıflık!a tdif edilemiye
ceğini bildi r m~.ş ve aksi tak· 
~:rde lazım gelen tazyikin 

. icra edileceğini tekrar et· 
miştir, 

Berlin m~mbaları ayuı ta1.yi
kin Almanya tarafından da 
icra edileceğini beyan etmit
le.·dir . 

İtalyada bulunan Ro-
1nen tebasının mem-
leketlerine dönmesi 

bildirildi. 
Moskova, 16 [Radyo) 

İta.lyad:ı bulunan Romen 
teh<Hınm askerlik vazifo
ı~rini görmeleri için süratle 
mem1eketledne dönmeleri 
emredilmi~tir. ---
Sovyetl,er Ukranya 
üzerinde bir Alman 
tayaresi tuttular. 
Moskova, lo (A.A. j 

Ukranya üzeri•de iÖrö 
len bir Alman bombardı 

man tayaresini Sovyetler 
makineli ttifek at9file yere in
.•eğe mecbur etmiılerdir. Bot 
kitiden mürekkep miirette· 
batı Kiele nakledilmişir. 

Ankaradan, Mehmet Soman, 
Ferhunde So1&1an Çanakka
leden ve Niyaz Ezgezen .. 

Bu sene mezun olanlardan 
vilayetimize verilenler: 
İstanbul kız öğretmen ok

ulundan Melahat Erkmen, 
Bursa kız öğretmen okulun 
dan Ferhunde Marmara, Kon
ya kız: öğretmen okuluı1dan 

Nezihe Etiger, Edirne kız 
öğretmen okulundan Semiha 
Sırdaş. Balıkesir öğvet

men okulundan Hüsamet
tin Volga ve Osman Aktur, 
Edirne kız: öğretmen oku
lundan Meliha Erkut vili 
yetimiz Maarif Müdürlüiü 
emrine verilmi4lerdir. 

Annesinin başını ta
banca ile yaralıyan 

kadın. 
Fatma adındaki bir kadı

ıun annesi Şükriyeyi baıı

n~ bot tabanca vurmak ıu
retile yaral:idığı şikayet 
olunduğundan hakkında ta
kibata baflanmıştır. 

- -
Mevsimin hilafına ha

vadaki sıcaklık. 
Bir kaç günden beri ha

valar mutad hilifma bunal
tıcı sıcaklık içinde geçmek · 
tedir. Dün de derecei hara
ret 36 ya kadar yükselmiş
tir. 

Dün akşam saat bir buçu
ğa doğru olduğunu yazdığımız 

fiddetli zelzele bir çok kim
ıeleri heyecana düşürmüştitr. 
Sarsıntı şehirde hiç bir za 
rar yapmamıttır. 

Şehrimiz Gençlik Kulubü
ne men~up Ali Güntri, Meh-

met Döker ve Ahmet Yeşil
başta n mürekkep üç kişilik 

bir bisikletci grubu bu ak 
şaın Sındırgıya bir gezinti 

yapacaklardır. 

Orada Halkevine misafir 

olacaklar ve akşam t~krar 

ıehrimir:e döneceklerdir. 

- --
Okullarda kayıd 

Orta okul ve liselerin ka 

yd ·:e kabulu sona ermiş

tir. 

Pazarteai günii de ilk okul ' 

larda kayda başlanacaktır. -
Nafıa memurları ara· 

sında tayinler. 
Balıkesir baş fen memuru 

Hüsnü Sülün Çauakkaleye, 

Erzurum Nafıa Müdürliii'ün

den Arif Pelit Balıkeiİre, Balı .1 

kesirden Sadık Türker Ço

ruma tayin edilmi~lerdir . 
- _. 

NEŞRİYAT: 

SİYASI İLİMLER MECMUASI 
Siyasi İlimler mecmuası

nın ağustos ııüshası olan 

101 nci sayısı; Bizde istim· 

lik bedeJi - Profesör Süheyp 1 
Derbil, lıletmc Ekonomisi 

İlminin Mevkii - Profesör 

Dr. Muhlis Ete, Mekteple 

rimir:de ~uhasebe tedrisatı
Haıan Refik Ertuğ, Müey

yide Fikri ve Mıntıkavi 

Paktlar - Muhtar Yazır, mil

let, milliyet ve ümmet ke

limeleri - Fuat Bayramoğlu 

Sosyal kanunlarımızan tat

biki neticeleri - Samet Ağa

oilu, iktisat tedrisatı - G. 
Pirau - Niyazi Özak, Oı
manh İmparatorluğunda ik 

tisadi hareketler Hikmet 
Toniurun makaleleri ve kro· 

nikler, bibliyoğraf gibi 

zengin mUnderecatla intifar 

etmittir. 

miyecekler. . 
Başvekalet, her ne ıebeP 

le olursa olsun bundan bÖf 
bıl' le memurların mensup 
••••• Iundukları vekaletten mu . 

• bl' 
ade verilmedikçe reımı ri 
nalarda ikamet etnıelde 
ve verilecek müsaadeler 
de münhasıran vazife icıtP' 
1 •· .. .. 1 oııı•" arının goz onune a ı 

hakkında bütün devlet te4 
kilatına bir tamim yapı:ıı•f 
tır. Bu tamimi yazıyoruı: 

1
• 

Umumi hizmetlere aıuh' 
sas binaların bir kıırnıP~~ 
veçhi tahsisine uy~un şek& . 
de istimal edilerek müleblt 
kisinde de maaaile ikadl;. 
edilmesi, yangın, daire paJ-" 

reıniyelinin kalkması evr , 
ve eşyanın hüsnü ruuhafaı' 

~e 
sı bakımından mahzurlu ;jl 

14149 sayılı kararnaıııe Iİ' 
kabul edilen yangın talı' 
matnamesinin ruh ve ııu• 

sadına da muhaliftir. ~ 
Binaenaleyh badema 

sebeple olursa olsun ınelll"~ 
ların mensup bulundulıl~1• 
vekaletten müsaade •er• . 
medikçe resmi binalarda ge 

. te' 
rek şahsen ve gerek aı~e tfl 
lerile ikametlerinin meP1 dl 
verilecek müsaadelerde ı' 
münhasıran vazife icabıP 

nazara almmasını rica ede' 
rim .• 

Fudbol maçlanna 
müsaade edildi. 

Haziran ayı içerisinde f~: 
bol federasyonu bütün b 
ge1ere yolladığı bir tanıi~ 
fudbol maçlarının işarı ~b( 
kadar tehir edildiğini bıld 
nıişti. 'rJI 

Dün bölieye ie)en t! 
emirle, maçların 19 eyluld il' 
itibaren başlıyacaiı b 
dirilmektedir . 

Yeni Gençlik Kulfıpl,; 
Gönen, Suııtırhk, . p.t JıJ 

yas kulupleri de yeni ~ 
terbiyesi kanununa 1 f. 
Gençlik Kulubö altınd• I' 
kında faaliyete ıeçec•lı 
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"iman ve Fransız orduları 
, .. asında buyuk çarpışma .. 

iki taraf kıtaları arasınd~"büYük temas başladİ. Alman 

~-r" 
taarruzlan muhtelif noktalarda durduruldu. 

h~~· 16 !A.A.] Garp 
· •ndc Fransızlar cep" ~· rl~ıııı· ır çok noktalarında 

L lfler ve Almanları• 
·Q·ı 1 taarruzlarıaı püı-

.t iiılerdir 
"'lih· . 

it 1Ycttar askeri me-
trdc tebarüz: ettirildi 

• •tfen Havas ajansı 
~l Garp cepheai boyup-

llıaa11 araıisin4e çar 

pı,malar vuk11a gelmektedir. 1 

Çarpışmalar artık ıki or 
dunun birbirine ririştii'i 
muharebeler halini almıştır. 

Paris, 16 [Radyoj - Al 
manlar Sarbrukuo cenu 
bunda topçu faaliyetine de-
vam etmektedir. Fransız 

kıtaları Mozelin bir çok 
yerlerinde ilerlemiıtir. 

Havas ajanst sallhiyettar 

bir membadan aldığı ha
bere göre bütün Garp cep 
hesi boyunca Alman araıi· 
sinde şiddetli çarpıtmalar 
olmaktadır. iki ordunun bi
ribirine giriıtiği muhare 
beler asıl şimdi baflamıt 
bulunmaktadır. Almaalarm 
mukabil taarruıları Sarb· 
rukta ve diR-er mıntakalar 
da durdurulmuştur. 

Polonya kahramanca çarpışıyor. 

't~rafı birinci sayfada) mevcuttur. 
t ~llıun şimali şark isti- Vatikan , 16 [Radyo] 
~,t' 11deki Alman hücum- Papahk Hariciye Naıaretinin 
t Polonyalılar aka- naşiri efkarı olan Opserva .. 

1 

1abaııoı bombardıman et
miflerdir. 

Bu kasaba tamamen ıi 
vil halk ilt! meskündur. Po-

Sayfa : 3 

Romanya ya 
iltica edenler. 
{ılaştarafı birinci sayfada) 
ciye Nazırının ze•celeri, bu 
gün Lehistan hududunu ge
çerek Bükreje gelmitlerdir. 
Lehistan hükumet merkezi 
Jİmdi Romanya hududu ya
kmlannda Jal~svelekide 

bulunmaktadır. 

Baıkumandan Smigli Ry
dzin karısı da bu gün hu
dudu geçmiş, buraya gel
miştir. 

Bilkrq, 16 (A.A.J - Hu-
duddaki hadiaeler dolayisile 

1 Romanya hükumeti bttaraf
j lıiını muhafaza için tedbir
i ler alıııtttır. 

~~ükreş, 16 (Radyo} -Bat-. 
vckilet bu gün apğıdaki 

resmi tebliği neıretmiştir: 

'~ Uiratmışlardır. tor Romanın razetesi Var- lonya bükümeti erkanı son 
Ctt Litovıkte düşmanın şova müdafaasından bahis günlerde bu kasabaya ta· 

1 
~u durdurulm11ştur. ile yaıdığı bir makalede 1 şınmı~lardır. Almanlar bu· 

1 - Romanya bitarafb
imı ilan etmişti. Bu itibar · 
la bitaraf la&ın bütün Yeci -
belerin _ sadık kalmakla be
raber, Bokovinadaki Romen 
bududlarında bu günlerde 

'c de V artova kalara bu ınüdafaaom cihan ta nu bildikleri halde şehri 
' lllüdafaa edilmekte· ribindt! bir kahramanlık des- bombardıman etnıiıler Ye 

~~I tanı olarak k.ydedileceğini sivil halktan bir çok kim-
: Ve. Sardomıcrz mınta- ileri sürmekte ve Polonya- selerin ölümüne sebebiyot 

· '1tt' Ştddetli muharebeler Jalann vatanlarını müdafaa vermi,Ierdir. 
A. ~trncktedir. Polonyah-1 için gösterdikleri fcdakarlı- Gerek bu vaka ve gerek· 

~tdit 1 ~ctnlara ağar zayiat 1 ğı sitayi,le kaydeylemekte ae Varıovaria Vatikan el· 
~, ~ 1tlerdir. dir çiliiinin bombalanması fena 
~ı tı,, 16 !Radyo] - Ga- Londra, 16 [Radyo] tesirler uyaadırmıftar. 
·1tr Potonyadaki askeri Royter ajan11 Alman kıtaa Vaffova 16 ( Radyo ) -

~Qllttlc nıeşgul olmaktadır. tının Bre.st Listafa yaklat· Havas bildiriyor: 
lı Yt'd• dolatan Alman tıkları hakkındaki haberin Varşova cepheai gün geç· 
"! ~t~alarmm yeai aey- teyid etmediğ'ini bildirmek tikçe daha kuvvetleomekte 
't ''"' kayd v~ Polonya tedir. dir. Almanlar ~urada aske-

1 kiilliycsinin mahvol Londra, 16 [RadyoJ ri faaliyet göstermemİf, bi 
~ •-•. bilhaaaa yağmur· Vilna radyOH, Almaalarıa lakis Lehliler taarruzlar yap· 
~•rn ederse harbia Varşova öoöode bir sana mışlardır. 
t ••ka bir fekil alaca- toryomu bonabardıaaa ettik-

~~ 'tıyorlar. lerini ve içindeki çocuklar-
ı.ı,ya lıariçtea ııda dan altmışının öldürüldüğü 
~ ~tri~ alamıyacak nü bildiriyor. Bu haber de-
~~ lerin de ayaklanmaaı rin akisler uyandırmıftır. 
· ~IU 'Vaziyete düıecek· Pariı, 16 ( Kadyo) - Ha 
b,,. vas ajansı bildiriyor; 

itı~ •11ı-..kadaki ecnebi mi- Lehlilerin Varşovada mu-
, ıı., t' Alınanların sulh ola kaveruet gösterdikleri ve 

t' tıkisi gibi inanıua- Almanların Lobi ile Çenotu 
t ~·· l•rp hududundaki itıal ettikleri, Tarnopoldan 
,; •t-lerin tahliyesine Lublin şosesini tutmak iste-
-._ ettiklerini, vesika dikleri haber ahmyor. 

, ::; tiaıdiden kedi ve Mesajero gazetesine göre 
laif ~ _de teflllil edildi Aimaaların ifgal ettikleri 

~dırıyorlar. me'fkilerin gerisinde Leh 
Cepbeaiade aaıl m11- ordusu kime halinde harp 

"-t tİQ ilkbaharda bq- etmekte Ye Almanlara za
. ~~! bu kııın Almanya yiat verdirmektedir. 
t't~~ bir imtibaa dev- Pariı, 16 (Radyo) - Al-

al edecqi kaaalld maa tayareleri Ge1nq ka-

Binlerce halk, neticesini 
dütilnmeden hükumet mer 
kezini müdafaa için sonuna 
kadar harbe hazır olduğunu 
bildirmİf, gönüllü yazılmıı· 
br. 800 Kadao iatihkimlarda 
çalışmaktadır . 

Almanlar Vova bombalar· 
la beraber beyannameler de 
atmışlar ve halkı teslim 
olmağa davet etmitlerdir. 
Belediye reisi halka beyan
namesinde, şehrin sonuna 
kadar müdafaa edileceğini 

bildirmiştir 
Londra, 16 [ A. A. l -

Polonya umumi karargihı 

aın en son tebliii, Varto
vaaın tarkmda Kaluzzin· 
Lukow hattı üzerinde bü
yük bir muharebenin batla-

cereyan etmekte olan mi 
bim hidiae!er dolayisile 
Polouy.adan topraklanmı:ıa 

ıeçmek istiyec,·k çocuklar
la yaralıları, insaniyet na 
mına kabul ctmt ğe karar 
verdik. 

2 - Romen topraklarına 
iltica edecek Leh ordusu, 
beyaelmilel teamüle tevfi· 
kao derhal aillhtan tecrid 
edilecektir. 

3 - Leh siyasi ricali, 
Romanyaya iltica ettikleri 
takdirde gösterilecek yer
lerde ikamet edeceklerdir. 
Bt1 ricalin siyasi faaliyette 
bulunmaları yasak edile
cektir. 

4 - Çocuklarla yaralı · 

fardan ve siyasi ricalle u
kerlerdeo baıka hiç bir fer
din Pplonyadan R01Pea 
topraklarıaa ıirmeaine mü · 
aaade edilmiyecektir. 

Şimdiden hududlara ıit
miş olan General Gabriyel 
Marinesko hükümetia bu 
emirlerini harfiyan ifaya 
memur edilmittir. 

mtt olduğunu bildirmekte
dir. Viatül nehrini geçmİf 
olan Alman kıtaatı, Opole 
ve Lublin mıntakalarında 

Polonyalılara hücum etmek
tedirler. 

V artovayı müdafaa et· 
( Lntfen sayfayı çevirin ) 



1 
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Rus - Japon anlaşması 
(Baştarafı birinci sayfada) 
de her türlü mubasamata 
nihayet vereceklerdir. 

2 - · Her iki tarafın kı

taları 17 eylülde Moskova 
ıaatiJe 13 de işgal etmekte 
oldukları hatlarda kalacak
lardır. 

3 - Her iki taraf birinci 
ve ikinci maddelerdeki an
laşmayı yerine getirecektir. 

4 - Esir ve yaralılar mü
badele edilecektir. 

En kısa zamanda iki Sov
yet ve iki Japon komisyonu 
Moğolistan Halk Cumhuri
yeti ile Mançuko hududu 
arasındaki hududu tashih 
edeceklerdir. 

sai edecektir. 
Demekte, Mançestergard

yan gazetesi de, Rusya-Al
manya paktı içinde gizli bir 
nokta mevcut bulunduğunu 
yazarak; 

- Bu iki devlet, Polon. 
yanın mukadderatmı müşte
reken halle karar vermiı
lerdir .. 

Demektedir. Niyiiz Kro· 
nikJ gazetesi diyor ki: 

- Sovyet Rusya ordusu, 
8 milyon nüfuılu Polonya 
Ukranyası ile gene Lehiı 
tana aid ve 4 milyondan 
fazla nüfuslu Beyaz Rusya
yı İfgal etmeğe hazırlan
maktadırlar. 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
d' 

1 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı alt•" 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·~ 

1 . 14 Seneden b.~ri m~n~azaman çıkan ve karilt:~' 
1 

hızmet eden •< TURKDILI » gazetesi bu suretle d 

1 g•n~ü~~~İLlağ~~;~AASI 
1 ,.,, 

1 I Ucuz, temiz ve süratle berkesin ihtiyaçların' ;: 11 vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
nulmuştur. i TÜRKDİLİ MA TBAAŞ! 

1 
. ~· ,,. 

Her yerden sipariş kabul eder ve istenildıl1 Berlio, 16 [Radyo J Hari
ciye Nazırı Ribentropun Ja
pon askeri ricalinden Gene
ral Tirahi ite görüşeceği 

1 
kilde hazırlar. 1 

üç tren hareket etmiıtir. oı·K A . . . ~ r ta~ 
Kızılok ekspresi de dahil ol· K T. Matbaa ıtlerıle alakadar he 

Moskova, 16 (A.A.) -
Bu gün Leningraddan yalnız 

duğu halde diğer trenlerin 1 muhabera t için şu adrese müracaat ediJmeJidir: 

hareketi geri bırakıldığı gi- l s~ 
bi Rusya - Polonya hududun Türkdili matbaası - Balıke 

bildirilmektedir. 
Bu konuşmaya büyük 

ehemmiyet verilmektedir. 
Roma, 16 [Radyo) - Lon· 

dradan İtalyan gazetelerine 

da kain Negoroloye istasyo- &.. 
nuna gitmeleri mukarrer 1 ... W-W&&•llll-1111 

bildiriliyor: 
İngiliz gazeteleri, Sovyet 

lerin Polonya hududundaki 
askeri tahşidatına aid ali 
kah neıriyat yapmaktadır. 
Bu gazeteler yakın günle
rin fevkalade hidiseler göı
termesi ihtimalinden bahset 
mektedir. Taymis gazetesi: 

- AIAkadarların tahmin· 
lerine göre, Sovyet Rusya 
Lehistanm işgali meselesin 
de Almanlarla teşriki me · 

mekte olan general, ha
ya bombardımanlarını 

papanın vekilinin ikamet 
etmekte olduğu hi nayı ve 
Prağa hastahanesini hasa
ra uğratmış oJduğunu bil
dirmektedir. AlmanJu, Var 
ıova varoşlarına şiddetle 

hftcum etmektedirler. 
Almanlar \\ 'olada mitral 

yöz ateşi ile piiskürtülmüı
Jer ve büyük zayiata uğra
mışlardır. 

Gidinya Almanların eline 
geçmiştir . 

olan trenler de hareket et 
memiştir. 

On kadar Amerikalı sey
yah, yola çıkamamışlardır. 

Leningrada, Kief ye Ka 
zandaki varoş trenlerinin 
münakalatı pek ziyade tah 
edilmiştir. 

TlJRKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, altı aylı ğ' ı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

.1drrs: R.1/ıke~ir Ti'i.rlulili 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bandırma birlikleri bayvanabnm ihtiyaçları olan 
75 ton yulaf açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tahmil edilen bedel 3562 Jira 50 kurut ve mu-
Yakkat t~minatı 267 lira 18 kuruştur. 

3 - ihale 29/9/9'!ı9 cuma günü saat 16 da Balıkesir 

UZ KUR 
Paşacami caddesinde 1 

.. )(1( 
her tür u 

·~ 
tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

ucuz olarak teı111 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Bahkesir Askeri Satın 
, Alma Komisyonunda~· 

1 -Kepıüt birlikelerinin ihtiyaçları olan 131 t 0
" 

, açık eksiltmeye konulmuttur· fi 
2 - Labmin edilen bedel ı 982 lira 50 kuruf 

ı l vakkat teminah 73 lira 68 kuruştur. 1,~ 
3 - ihale 29/9/939 cuma günü saat 11 de 13' 

1

1 kor satın alma komisyonu binasında yapılacaktır· ~ 
4 - Evsaf ve şartlar her gün komisyonda göriil't 
5- Taliplerin belli belgeler ve muvakkat te111i"' 

birlikte komisyona müracaat etmeleri. f'ı 

-----------~ 
kor ıahn alma komisyonu binasında yapılacaktı!· 

4 - Evsaf •e şartlar her gün komisyonda tf 
~ 1 

5 Taliplerin belli belgeler ve mavakkat teıfl' 
rile birlikte lıomisyona müracaatları ilin olunur· (41 

4 - ı_A 
Bar.ıldıtı yer: Türkdıli matbaası-B"tı~ 


