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1-Iitler, lngiltere - Fransa 
ile harp etmek istemiyor. 

Hariciye Veki
limizin Mosko

va seyahatı. 
Paris, 19 [Radyo) Tör· 

kiye Hariciye Vekili Şükrii 
Saraçoğlunun pek yakında 
yapacağı Moskova ziyareti 
Fransız ıiyasi mehafiliade 
alaka ile takip edilmekte
dir. 

~tler dün Danziğe g~İdi~~ bir nutuk söyliyerek 
Lehistan harekatının sona erdiğini bildirdi. 

--------------------··········-------------------
INGIL TERE BİR BEYANNAME NEŞRETIİ. Sovyet-Yugoslav dip

lomatik münasebeti. l-litlerin 
nutuk söy
lerken alın 
nıış bir . 
resmı 

I aonıa, 19(Radyo} Hit
~ Danziğe gitmiş ve bu 

il bir nutuk söylemiştir. 

'-Jiitler nutkunda harbin 
§lamasında lngilterenin 

~ul bulunduğunu ve 
la lltıun neticesinde Lehista 
d~?. 18 günde mağlup edil · 
'3ini söylemiştir. 

" liitlcr, Almanyanın Rus
'' ·ı ı e olan dostane müna 

:b•bna da temas ettikten 
1 llra: •Almanya, Fransa ve 
~ "ıiltcre ile harp etmek istemi 
11) .. ) •e mevcut hudutlarına ria-
~t edecektir. Fakat Alman-

ya hi · bir zaman kapitiilas
yona razı olmıyacaktır Harp 
etmek icap ederse üç sene 
değil yedi sene dövüşmeğe 

hazırız» Demiştir. 

Londra, 18 (A.A.l-İngil
tere, bir beyanname neşre 
derek Sovyetlerin Polonya 

ya karşı yaptıkları hücum
dan mütevellit vaziyeti ted-

kik ettiğini ve Sovyetlerin 
ileri sürdiikleri sebeplerin 

muhik gösterHemiyeceğini, 
hu hadiselerin tam manası 
nın henüz anlaşılmadığmı 
ıöylemekte ve lngilterenin 

Polonyaya kıuşı taahhüt· 
lerini yerine getireceğini ve 
bu neticeler elde edilinciye 

kadar harbe devam edece
ğini bildirmektedir. 

Londra, 19 [Radyo) -

Başvekil Çemberliyn yarın 
[bu gün] Avam Kamarasrnda 
beyanatta bulunacaktır. 

Roma, 19 [Radyo} - SoY
yet Rusya ile Yugo lavya 
arasında diplomatik müoa
sebAt teessüs etmiştiı·. 

Fransız Askeri heyeti Romada: 
Roma, 19 LRadyoJ Le-

histandaki Fransı l. aıkerl 

heyeti dün Bükreşe gelmiştir. 

Diin toplanan Parti Grubunda: 

HARİCİYE VEKİLİMİZ SİYA
SETİMİZİ İZAH ETIİ. 

Fır<SılfilSD~-=Ôl1'il<gtnOn~ ll'ilDlhlai 9JÖlrYŞ
meOeırn ve S©>vy~t ~tYJsyaya 
yaq~oe~~~k. seyaılfll©lt G=i1aıkkHrı ... 
©lalk.D H~alhıarü:o tasvftJi> @DlYl!nl©lu. 

Ankara. 19 [A.A.J C H. 
Partisi .Medis Grubu bu gün 

öğleden !tOnra toplanmış, 

Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu son haftaların siya
si vaıiyetini bildirmiş ve bu 
meyanda İngiltere - Fransa 
= = 

ile müzakere edilmekte olan 
nihai muahedenin ayanı 

memnuniyet bir tarzda 
il erlemiş olduğunu anlato11ş 

vr bu günlerde yapacağı 

Mosko,•a ziyareti hal,kında 
(Sonu ikinci sayfada) 

= 

LEH BAŞKUMANDANI VE HÜKÜMET 
ERKANI BOKREŞTE 

- --·-
Leh Hariciye Nazırı Romanyada bir toplantı tertip etmek 
• istedi, fakat Romen hükOmeti izin vermedi. 

-----------
Leh Cumhurreisinin beyannamesi 

Bükreş, 19IA.A.1- Başta 
Polonya Cumhurreisi ve Ma
reşal Smigly Rydz ve diğer 
Polonya hükumet erkanı 

Romanya topraklarına geç
mişler ve kendilerine göste· 
rilen yerlere yerleşmiılerdir. 

(Sonu dördüncü sayfada) 
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TÜRKDiLI 20 Eyhll 19~ 

Fransa Senegal 
askerini sefer

ber etti. 
r==~Ş_E-H~ı_·ı-=.-!i=A_i-=_E-R_L=E-R_i==. 

P:uis, 19 [Rad)o} Se· 
Bölge Lik maçları 30 Hükumet kış mesaı-

ferber edilen Senegal as
kerleri bu gün vapurlarla 
Franeaya hareket P.tmi,ler 
dir . 

eyliilde yapılacak. sine başladı. 

B 1 B -h A Alta aylak yaz nıet~ u sene maç ara ür aniye, yvahk, Alibey, aym 16 ndan itibare• 

Fransız harp kabinesi top
landı: 

Havran, Bandırma, Gönen ve şehrimiz ;;,~;~~:~ bu bu ..... ıa rj 
Gençlik Kulüpleri iştirak etmektedir. dairelere bir tamim 1.111 Paris, 19 [Radyo] - Harp 

kahinesi bu güD Daladyeoin 
baıkanlığında top)anmıf ve 
n.ıiyeti t~dkik etmiştir. 

Vindsör Dükü Garp 
cephesindeki İngiliz 

ordusunun kumandanı 
Londra, 19 Vind-

lit Dükü, korgeneral 

939-940 Yılı beden ter· 
biyesi Balıkesir bölge lik 

maçları .,O eylul cumartesi 
gilnü bathyacaktar. 

Ak~am bölgede toplauau , 
lik heyeti 30 eylülde ba,
lıyacak futbol maçlaruno 
fikstllrünü tan~im etmiştir. 

Bölgemize bağlı 15 ku
lüpten ancak Bürhaniye, Ay
valık, AJibey, Havran Ban
dırma, Gönen ve şehrimiz 

Gençlik Kulüpleri İflİrak et
mektedirler. Bu altı kulup te 
A-B gümelerine ayrılmıılar
dır. 

Maçlar iki devreli olacak 
ve birinci devre ile ikinci 

devre arasında bir ay müh 
let verilecektir Bu kul6ple 

rin birincisi gelecek ıeue 

30 eylôlde yapılacak Türki 
ye birinciliklerinde bölge· 
mizi temsil edecektir. 

rDtbeıile yakanda Fransa 
daki İngiliz kuvvetlerinin 
kumandasmı deruhde ede· 
cektir. 

Kral . kardetinio bu yeni Hükumet pamuk mü- Mantarcıllk suretile 
yazifeaini ta~~tmittir. bayeasına başladı. tren arkadaşının 48 
M 1.... İ Ankara, 19 ( Hususi J - I' 

ISff par amen OSU Beynelmilel vaziyet dolayi- ffaSlnl aştrmlŞ. 
fe k l""de 'çt• ıile pamuk rekoltesi Karacabeyli Muaa iımiu 

V 8 a 1 ımaa nın ıatış güçlüklerini na- de birisi trenle Maniıadan 
Çagv ınhyor zarı dikkate alan hükume- şehrimize gelirken kompart-

• timiz çiftçinin elindeki pa· manda taoımadıiı .bi.ri;tile 
Kahire, 19 (Radyo] muklarm Ziraat Bankall ta- j ahb~p .olm~ttu~. Herıkt11 d~ 

Mıaır BaşYekili Ali Mahir rafmdan mUbayeasını karar· şeha·ımızde ınmışler ve yenı 
Paıa örfi idarenin devam ıa,tırmıştır. bük~met. konağının yanına 
ettiğini, bu günlerde parla- Bu maksatla Ziraat Ban- geldıklerı sırada Musanın 
mentonun fevkalade içtimaa kaaı Umum Müdür Muavini arkadatı mantarcılık sure· 

i ı ;;,., .. ı · t' tile 48 lira parasını çalmıt· ça m aca5.nı soy emış ır. Ankaraya gitmiştir . 

italya sefiri Mısır Başvekilile , ilk hamlede 82 bin kilo tır. 
Musa derhal karakola ge 

konuştu ·. I pamuk sabo ahnmışbr. Fi- k 
Jere vaziyeti anlatmıı ve 

R 19 [R d 
, l 

1 
atlar 31 kuruşla 35 kuruş 1. d d b 

oma, a yoj - ta - d d Ç'ft . h"kü po ıs oıyasm a ütün sa· 
f · b .. M B arasın a ır. 1 çı u me- bıkahlarm resimleri birer bi 

J• se m u gun ısır at· tı' a d m nd'"n memnun 
k·ı· ·ı L k n y r ı ı ... Ye ı ı ı e samimi ir onut· · tt d ve mınne ar ır. 

•a da bulunmuştur. -

Amerika 

Polonya hadiselerini 
ehemmiyetle takip 

Hariciye Vekilimiz si
yasetimizi izah etti. 
(Baştarafı birinci sayfada) 
da malumat vermiş ve Ve
kilin beyanah Grubun umu-
mi heyetine iktiran eylemiş 
tir. 

u günün icaplarına göre ediyor. 
Vaşington 19 (Hadyo] - idarede bazı tedbirler ahn 

H · · N ' '< d 1 H il ması bakkmdaki takririn 
arıcıye azın ( or e u , G 'd h t" t k' . . rup ı are eye ınce eş ı . 

Amerıkanm Avrupa hadı 1 d'I k b' k · d . • e ı ece ır omısvon a 
selerıne lakayd kalamıya- müzakeresi ve hava teİılikele
cağını söylemiştir. 

Bay Hull Amerikanın Po
lonya vekayiiıı i ehem
miyetle takip ettiğini de 
bildirmiştir. 

rine karşı halkm korunması 
tarzına müteaJlik alınacak 
tedbirler hakkındaki sualt! 
Dahiliye Vekilinin verdiği 

izahat tasvip edilmiştir. 

rer kendisine göıterilmiıtir. 
Musanıft sabıkah tren ar 
kadaşını bu resimler içinden 
tanıması ilzerine polis der· 
hal faaliyete gt-çerck suçlu· 
yu yakalamağa muvaffttk 
olmuttur. - -Yeni mezarlık duvar

ları yapılıyor. 
Yeni m~zarhk kenar 

duvarlarmm noksan ve 
bozuk kısımlar1 Belediye ta· 
rafından yaptırılmaktadır. 

ilk okullarda kayıd 
ilk okullarda kayda pa

zartesi gününden itibaren 
başlanmıştır. 

Okullar 932 doğumluları 

almağa devam etmektedir. 

rerek 16' eylülden ',; 
ren mesai aaatlerıaİll f'. 
9 dan 12 ye, 13 den t1 a.11 
kadar çah,acaklarını 

dirmiştir . 

idare heyetinin tlt ~ 
lantıs1. 

Dün villyet idare ~ 
Vali Mua•ini Abdal 
Keskinin batkanhğand• ~ 

1 lanmıt ve bazı i~ler oıe dl 
de g6rilşdükten soar• 
ğılmıthr. 

' 
Ziraat Müdürü vaıı-

fesine başladı. 
Vilayetimiz Ziraat M~ 

JQğUııe tayin edilen f-:i, 
Erdem dün ıehrimiıe ı-. 

rek yeni vazifesine bati• .... 
tır. -- • 

Korunma siperletl 
kazılacak. 

Dahiliye Vekileti ..;, 
korunma mecburiyetinr. 

bil bulunam ıehir Ye ~ 
balarda derhal dağıh•d' 
müsait•arazi bulunan--;: 
kalarda halka yetecek ti' 
recede korunma siperi. 
yaptırılmasına karar verllfİf 
tir. Bu siperler mahalli bt' 
kümetce daire ve mile•-" ,_, 
lerin memur ve müıtahde 
lerine tah!İs oluoacakh~ 

Ahşap evlerde ve sıta ' 
yapmağa müsait olı1'11~, 
yerlerde oturanlar için b' ,r 
çelerinde veya civar ar..ı 
da gösterilecek siperler fd 
tırılacaktır. 

Çürük kavun sataııl~' 
Pazar da bazı kimsele:,. 

çürük kavun ve bam lı _, 
puz sattıkları g6rOldOi811' 
den Belediye bu gibi ıat•f 
yapanları cezalandırmıttJI'' 
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--.._,-=.......,.-------- --~-,_.,-====----------~------------------------------------------------------
TaymDs gazetesinin bir mütaoeası: 

~usya, Almanyanın Karadenize 
inmesine göz yummıyacaktır. 

~Qs zabitleri, Polonya kıtaları~;·~~phede: "Size yardıma geldik. 
b..ı· Ateş etmeyiniz!,, Diye bağırmışlar. 

\ •n, 19 IRadyoJ Al-ı Penis. 19 (Radyo! Al Londra, 19 - Berlio, 19 [A.A.) - Res
mi tebliğ: ~liti: 8aşkumandanlığınm manların kısmi bir taarruzu Leh topraklaa·ında şarktan 

V-.. tard t:dilmiştir. Alman reı garba yürüyen Sovyet or-
\ ~0•ada harekat yeni mi tebliği S trbruktaki ha· dusile garptan gelen AJ-
~)Q aşlarıuştır. Nüfusu 1 fif topçu kıtaatını harekete man ordusunun ilk kıtaları 
~ bd•n fazla olan şehiri getirmiştir. bu gün Brestlitovskta kar-

{ahlar tekar müdafaa Garp cephesinde 48 ıaat- ftlaşmışlardır. Bu karşılaş· 
\ t~dirler. ten fazla ıükünct devam manın samimi tezahürata 

Polonyadaki Alman ve 
Rus kıtaatınan vazife Ye he
defleri hakkında asılsız şa -
yialara mahal kalmamaiıl. 
iizcre Alman ve Sovyel hiı
kiunetleri aşağıdaki huıuıu 
bildiriyorlar: \

1 
labitleri, Polonyalılara: 

1 

etmiştir. Doğu bölgesinde vesile olduğu bildrilmekte· 

dırna geliyoruz! .. Diye bir Alman taarruzu ba la· dir. «Bu kıtaatın hareketleri, 
b mış, fakat Fransıı kıta· Sovyetlerle Almanların İf· Almanya ve Sovyetler Hir· 

~~ aaırmışlar: atı tarafından püskürtülmüı· gal ettikleri arazi ortasında 
1tt~'' 19 (Radyo) Sov· tilr. Franıız askeri makam- küçük bir Leh devlt:ti vü-

n Polonyada hareketi ları buna ehemmiyet ver· cude getirilerek ve buna iki 
't/tıda tayam dikkat bir memekteydi. Bu harekete bükiimet arasında tampon 
t~h cc~cyan etmiştir . mukabele mahdut kıtaatta vazifesi gördürüleceği hak· 

8 cnın muhtelif yerle yapılmışta . Vaziyete bakılır· kandaki şayialar devran 
t, 

0
\!Yel zabitleri bir Po- ~a dütrnamn askeri afı~tır · etm~kle berdevamdır. 

\4,~kcrlerine karfı: «Size mak maksadile bu harekete Sovyetlerin lzvestia gaze· 
~' ~eliyoruz. Ateş et- lfİrİştiği anlaşılmaktadır. tesi bu gün bir harita ne~-
~& · Dıye baiırmıtlardır. Denizlerde: retmiştir. Bu haritada gar-

'RUs münasebatı dos- Franaız devriye gemileri bi Ukranya ve garbi Beyaz 
\ tane olacak mı: lngiliz filosu ile teşrikime· Rusya, Brestlitosk . LYOV • 

t~ l \'tı ajansı, Alman·Sov· sai etmektedir. Rütenya hattından itibaren 
\ ~te~:ısı Almanyanm ar- Polonya radyoları işlemiyor: S >vyet topraklarına ithal 
~ t•ği k d edilmiş olarak gösterilmek· 
~ l'tJı? S a ar dostane ola- Polonya radyo servisleri tedir. 
>,,.

1 
ualini sormaktadır tatil edilmiştir. 

~ rn hf Rigadan Roytere bildiril 't A a Hin kanaatine Paris, 19 (A.A.J - Şark diğine göre Sovyet kıtaatı 
'~)ttJ ~ınaularm şarka, cephetfinde Polonya kıtaatı Vilyana varmıştır. Peşte de 

'
ij~i erıo garba ilerlemesi şimalde Bug bölgesinde, cenupta aynı ordunun Ma-

't Yarı• mahiyetinı" al V · d • ., _ ar.şova cıvarın a ve ce· car hududuna geldiğini ha-
Yi~ nupta Lvovda olmak üzere ber vermektedir. 

l~~. ~ ıiyasi mabfiJlcre üç yerde Almanlara karşı Oanimarkada çıkan Po· 
-~l lnıaııyanın, Rus poli mücadele etmektedir. litiken gazetesi şu haberi 
~ t._tı.'. elde etmek için ge Moskova, 19 [A.A.J-Sov veriyor· 
ı\~ ~•der feda ettiği mu- yet kıtaatı şimalde ve ce Bu gün Alman ve Sovyet 
~ - hr. nupta bir çok şehirlere gir· askerleri t efleri, Polonya 
q 1~ Alm mişlerdir. nın nasıl taksim edileceğini 
I~ , anyanın Karadeni- Alman ve Sovyet kıtaatmın kararlaştırmak ve yeni Sov· 
~ ltıesine razı olabilir mi: ilk müfrezeleri Brestlistvik- yet-Alman hududunu tesbit 
t\tlld~a, 19 - Taymis ta bu luşmuşlardır. etmek için Breslitovskta 
'1 t~;sı: «Polonya Ba bilin Sovyet kıtaatı şimalde mühim bir içtima yapacak
·'ıtı~tı~ giriyor. Buna ta- Vilna şehrine girmişler ve lıırdır . 
~tıt i Çelin ve elim o)a cenupta da Macar hududu· Moskova, 19 [A.A.) 
...,, '" D kt d" 1 · l d" T · S l · B 1 ~ Y~~ı· eme e ır. na ge mış er ır. ass a1ansı. ovyet erın a • 
~~o~ lelegraff: «Almanya- Moskova, 19 !Radyo] - tık filosunun Baltık suların-
t'lltıı· Ru cenubu na ve Ka- ileri hareketlerine devarıı da gizlenen denizaltı gemi· 
~~~ı:c doğru inmesini eden Sovyet kıtaatı bu gün lerinin muhtemel hareketle
~tt~~· ~usyanm hoş görmi Vilnoyu işgal etmiştir. rine karşı tedbirler alacağı· 
't~I ısı~ . 
t ~d zıra Karadenizi kon Moskova, 19 [Radyo] - nı bildir ınt!ktedir. 

1\t 'lı en bir Almanya; Sov Polonyadaki Sovyet ordula Paris, 19 [A A.J - Garp 
~~t~nfaatlerine zarar ve rının kuma:adasını Mareşal cephesinde mevzii çarpışma-

11\ )) Demektedir. Voroşilof deruhd~ etmistir. lar olmaktadır. 

liği menfaatlerinin çarpıt• 
bileceği veyahud Alman·Soı--

yet ademi teca•Üz paktını• 
ruh ve mefadına muhalif 

olabileceği hedefler takip 
etmemektedir. Bilakis, bn 
kıtaatın vazife •e hedefleri 
Polonyadaki Leh de•letinia 
iohilali!e ortadan kalkmış 
olan ni7amın ve barışın tek~ 

rar tesisi ve Leh milletine 
miJli mevcudiyetinin fartla·· 

rını yeniden tanzim için 
yardım edilmesidir. 

Deyli Telegraff gazetesi 
bu gün Sovyet m:idahaleıi 

münasebetile yazdığı l.ir ma · 
j kalede Leh hükumetinin Sov 

1 yet hükumetine ilanı harp 
etmediğini, bu vaziyetin İn-
giltere ile Fransanın da ay

nı hattı hareketi takip er 

liyccekleri kanaatini tevlit 
ettiğini söylemektedir. 

Bu gün ö .deden aonra çı

kan gazetelere göre, Sovyet 

ordularının Po!onyaya gir · 
mesi Fransa ve İngilterenin 
vaziyetinde hiç bir değişik · 

lik yapmamaktadır. Bu iki 
memleketin yegane hedefi 
Hıtlerizmin imhasıdır. 

~ Bilhassa Evening Neva 
gazetesine göre, Sovyetler 

Birliğinin kuvvet poletika
sına iltihakı, Fra nsa ile in-
gilterenin sonuna kadar mü 
cadele azmini ancak takviye 

edebilir. 
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Sayfa : 4 

Almanya-Rusya arasında 

Altı maddelik bir 
anlaşma mı? 

Nevyork, 19 United 
Pres bildiriyor: 

•istihbaratımıza göre Hit
ler ve Stalio arasında gizli 
bir anlaşma me•cud olduğu 
meydana çıkmış bulunmak-
tadır. Altı maddeyi ihtiva 
eden bu anlaşmanın dör 
düncü maddesine göre Al
man ya ve Rusya kendi nü
fuz mıntakalarını aralarda 
teıbit ve bunlara müteka 
bilen riayet etmeyi taahhOd 
eylemişlerdir. 

japonyanın da bu anla,
maya girmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Bu tak
dirde dünya haritasının ye· 
niden tanzimine teşebbüs 
edileceğine hükmolunabilir.,. -
Almanyada gıdalara 1 

aid yeni tedbirler. 
Brüksel, 19 f Radyo) -

Berlinde bu hafta gıda mad 
deleri hakkında yeniden ted-

1 
birler alınacak ve ekmek ve
sikaya tabi tutulacaktır. 

Otomobillerini kulJanma
ğa mlisaade edilenler pla 
kalanmn üzerinde kırmızı bir 
numara buiunduracaklardır. 
Işık söndürme mecburiyeti 
bir çok kazalara sebep ol-
maktadır. Hükumet g ençle 
re ve kadınlara ihtiyaç do 
layisile mümkün olduğu ka 
dar bez biriktirmelerini tav
siye etmektedir. --
Slovakyada idamlar yapılıyo. 

Kopenhağ, 19 !Radyo] -
Havas ajansı Bohemya ve Mo 
ravyada tedhis hüküm sürdü
ğünü bildirmektedir. Bazı 
fabrikalarda vuku bulan is-
yan yüıünden idamlar ya· 
pılmışbr. Eski Slovak Baş· 
vekili tevkif edilmiştir. Slo
vakyada resmi makamlar 
haberdar edilmeden idamlar 
vuku bulmuştur. 

Kayıp şahadetname 
1937 - 1938 Yılında Su

sığırlık ilk okulundan almış 
olduğum şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü ol 
madığı ilin olunur. 

Susığırhk Han mahalle· 
sinden Halil oğlu 272 nu· 
maralı Mu~tafa Eltimur 

TÜRK DİLİ 20 Ey!ül ~ 

Leh başkumandanı ve hükômet 
erkanı Bükreşte. 

TORKDll..l 
Günlük siyasi ı•-' 

(Baştarafı birinci sayfada) Romen hükümetinin bitaraf-

Sahibi : Balıkesir ın-' 
HAYRETTİN KAR~ 

Romanya ajansı şimdiye lığını bu vesile ile de teyid 
kadar Polon yadan Roman- etmiştir. 
yaya 4500 sivil, 400 subay Leh cumhurreisi de dün ı 
ve 10.000 erin geçtij'ini ve Leh topraklarından ayrılma- 1 

ayrıca Polonyanın 550 taya dan evvel Leh milletine hi 
Neıriyat miid0'

0 

FUAT BIL'J\L 
resile 200 tankının ve mühim tabeo bir beyanname neş
miktarda harp malzemesinin rederek hükumet merkezinin 
Romanya topraklarında bu· serbest ve hür bir memle
lunduğunu bildirmektedir. kete naklolunmak zaruretile 

Diğer taraftan Macar top· 
--

Yıllıgı: 800, altı ayht1 ~ 

karşılaşacağını bildirmit düş· 
raklanna da Polonyalı kı· 
talar ve siviller iltica etmiş manın kahir üstünlüğü öniln
buluouyorlar. de bu günkü vaziyetin ha-

ti 
Sayısı (3) ku~ 

dis olduğunu, Fakat Leh 
Bükreş, 19 Cenubu 

milletinin nevmid olmaması 
tarki Lehi.tanda, Ro 

hakkın nihayet kuvvete ga· 
manya hududuna yakın Kuty lebe edeceğini anlatmıştır. K k ı·k e 
kasabasında muvakkaten l------------ ayıp as er ı ,, 
yerleşmiş olan Leh bükümet Kayıp mühür 932 Senesinde .,e dl 
erkanı, bütün nazırlar ve Ömerköy ihtiyar heyetine alayın hazırlık kıt• ',/ 
yüksek rütbeli memurlar da aid muhtar mühürünü kay aldığım askerlik terb~ 
dahil olduğu halde, bu sa- bettik. Yenisini alacağ1ınız- kamı kaybettim. Yen~; 
bah Romanya hududunu ge- dan kayıp mührün hükmü cağımdan hükmU 

0 

çerek Çernauti kasabasına olmadığı ilin olunur. ilan olunur. 
gelmişlerdir. Susığırlık Ômerköy Büyiikbostan'1 ~ 

Leh ordusu Başkumandanı nahiyesi Ômerköy den Aziz oğlu 
Mareşal Smigly Ridz ve er- ınuhtarı Hakkı Şen ğumlu fsmail ô• 
kinı harbiyesi de 36 oto· 
mobilden mürekkep ayrı bir 
kafile halinde Çernautiye 
muvasalat etmişlerdir. 

Leh hükumet ve ordu er· 
kanı öğleden sonra Çerna· 
utiden Bükreşe hareket et· 
an işlerdir. 

Romanya hükumeti Ro
men topraklarmda herhan 
gi bir siyasi faaliyeti yasak 
etmiş olduğundan dolayı 

mülteci Leh ricalinin yakm 
da Paris veya Londraya 
hareket edecekleri anlaşıl

maktadır. Bunların orada 
faaliyetlerine devam ede
cekleri 1annolunmaktadır. 

Leh Hariciye Nazırı Bek 
bu sabah saat 11 de Çer 
nautide Varşovadaki kor 
diplomatiği bir toplantıya 
davet etmiştir. Fakat Ro
men hükumeti müsaade et 
mediğindeo bu toplantı ya· 
pılamamıştır. 

Romanya hükumeti ayn· 
ca bir tebliğ neşrederek 
Leh hükumetinin ricası üze 
rine mültecil<.!rinin Romen 
topraklarına girmelerine mü
saade edildiği ve Romen 
topraklarında siyasi faali· 
yette bulunmamaları hak
kında kendilerine kati teb
liğat yapıldığını bildirerek 

Balıkesir bölge Başkanlığından. ılı 
1) Atatü rk pukında yeptıralacak •por eab•'' .. ~ 

kıamının teı•lret turabıyeeloe alt ft açık eluıltmef• 
muıtur. 

2) - İtin keıft bedeli (3607· ltra 90· lıuruttur) 
3) 8u ite aıt evrak: ~ 
Projeler, keııf uhllııuı, ekıt ltme ıartoamf'ıl •" a;I 

velrı 6rneklerlnden ibaret o'up tıteklıler metli Ar 
her gün spor bölgealode 16rebıltrler . 

4) - Ekıtltme (21 9 939) tarı hlne rutlıyarı P''~ 
gilnO ıaat (IS) de ( bölıede ) teıekkül edecek 
nıe komıtyonu huıurunda yapıla~aktır. 

5) l.tekltlf'!rfo bu rıe alt (270 lira 6U - ktJf 
muvaldıat teminatını malıaodıjıoa vatırdıiına d•tr ı 
buz Yeya bu miktar t"fanı kabul banka melttub"~~ 
haledt'o en az (8 ıüo) evnl Ylllyete müucutl• ·~ 
ları ehtıyet Ye t ıcaret odau •Htkalaranı bam•len 1 11~ 
azılı ıOo ve eaatte ekılltrne lcomıt•onu recıl 1 1~-

caatlara t lao olunur. 4 l 2 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Kom isyonundatıı 

1 Kor ihtiyacı için 130 ton un pazarJıkll 
alınacaktır. ,c 

2 Taliplerin 23/ey)üll939 cumartesi günU 11 1 
da satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ill' 
nm. ~ 

2 1 
.,,_ 

-4 
Basıldığı yer: 1 ürkdıli matbaası- Balıi' 


