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TÜRK 
SOVYET 

bosTLUGU 
~tİciye Vekilimiz 
.. 0skovaya gitmek 

()~ere lstanbuldan 
esaya hareket etti. 

~ijkr" - ~ 
1 u Saraçoğlu gazeteci-
e: beyanatta bulundu. 

titi takara, 22 [A.A.) - Ha · 
Ye V k'l ' . Ş" k ·· S t.. e 1 ımız u ru a 

'"~o· ı 
' 1 U Moskovaya gitmek 
~lltİ dün akıam Ankara 
nl •tanbula ve bu gün de 
':' tde 
tıte I n ıonra Kadeş vapu-
~'" k stanbuldan Odesaya 
~ ~t . etmiştir. 

t~" '!1cıye Vekilimiz bu 
Sa 1•tanbulda gazetecileri 
~düncü syafadal 

GONLOK SİY ASI GAZETE Oo dördüncü yıl: 249 

Panamerikan kon
feransı toplandı 

~----------------~~·•••aaa Ea~~~----~------~ 

Ruzvelt ambargo hakkındaki 
maddenin tadilini istedi. 

·Konferans mesaisinin Amerikanın bitaraflık çer
çevesinin haricine çıkması muhtemel. 

Vaşington, 22 (Radyo}-
Reisicmuhur Ruzvelt Pan
amerikan kongresinin açı
lışında söylediği nutukta 
feykalade toplantının sebep
lerini ve hedeflerini anlat 
mııtır . 

RuzveJt nutkunda kong
renin alacağı kararların 

ehemmiyetini tebarüz ettir
miş ve bil«assa ambargo 

hakkındaki maddenin tadi
lini talep etmiştir. 

Vaşington, 22 [Radyo) - 
Demokratlarla Repopligen
ler bu gün bir toplantı yap 
mışlar ve Amerikanın bita
rafhğında sebat etmesini 
kararlaştırmışlardır. Beyaz 
saray ise bitaraflık kanu
nunun mutlaka tadil edil 
mesi lüzumunu ileri sürmek-

tedir. Hariciye Nazm l(or
del HuU, Ayan meclisine 
bir takrir vererek bu nok-

[Sonu üçüncü sayfada l 

Fransa niçin 
harp ediyor? 

DALADYE DEDİ Ki: 
= 

transa i giltered n ayn maz. 
~J*WW ·••cı ewo:o 

~-. 
Hitler bunu istiyor, fakat aldanıyor. 

t,d tıs, 22 (A.A. ) - Da-

"''~e b~ akşam radyoda 
~ ttı bır nutuk söylemiıtir. 
l'ttı "utkun başlıca kısımla 

1 ilş w 

~ lgıya naklediyoruz: 

"-ı~ Günden beri harpte 
~ b?UYoruz. Her akşam ıi 
).i)et~tap ederek askeri va 
I~.__ ~n nasıl olduğunu söy 
l~li e. Ve itimadınızm sebep
\"~ bildirmek isterdim. 
tı6) U sizleri daima düşli 
le., ~turn: Siz. harb eden genç· 
·-~~Çocuğunu, kocasını ni 
)'" ••nı aklından çıkarmı 
t'"ı ttıdişeli ve fakat kah-
~e~ 'n Fransız kadınları 

hep sizleri düşünüyo 
Fransız Başvekili Daladyc 

rum. Hür insanlardan mii-

rekkep bir milleti, insanlık 

duyguları taşıyan sulhçu 
bir milleti idare etmek va -

zifesinde bulunuyorum ve 
bu ağır vazifeyi yaparken 1 

de insan olarak kalıyorum . 
Bir kaç gün evvel cephe

mizi ziyaret ettim. Alman 
topraklarına bir çok kilo 
metreler ilerlemiş olan bir 
kıtamızın mevziini dolaştım. 
Son harbin tecrübelerinden 
ibret almış olan ve şuursuz 

ve kanlı taarruzlardan içti
nap eylemesini bilen yüksek 
kumanda heyetimizin kıy

metini takdir ettim. Asker-
(Sonu üçüncü sayfada) 

Anıe·ika ~eisicunılıu ru Ruz\ell 

ZELZELE 
FELAKETİ -- -

Sarsıntılar bir çok 
yerlerde hissedildi 
ve tahribat yaptı. 
Ankara, 22 [A.A.] - Bu 

sabah Ankarada hafif ha· 
reketiarz olmuştur. 

Diğer taraftan aldığımıı 
muhtelif haberlere nazaran 
Kocaelide, Edremitte, Bur

(Sonu üçüncü sayfada) 
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--~:~:~~~=--r-~~-$EH il- H.ABERLEli ~j 
•ı _____________ .....,_ ...... 

h~b~!!:1?a~ alınacak Lik maçları 30 eyliil Dursunbeyde odun 
yegane mahalli Atatürk par- CUmartesİ gÜnÜ başlıyor• buhranı kalmadı. 
kıdır. ı J / 

Pek kısa bir zamanda E M ·· g--, • 1 k I" ( ' Dursunbey, [Hususi ~~ı· 
tanzim edilen ve içinde ra- ğe ve armara gume en ne ayn an u up e- Dört aydan beri odun sO uı 

~!.:a~:1 ,~;;~pp;~:: ,7~~i 'ri n yapaca ki arı maçların fikstürü nü yazıyoruz. ! ;.~· b:;:k ·~:~·:.k::.ı~.~,i~; 
bir durgunluk göze çarp- ! 1939-1940 Yıh Ualıkesir zorlu sebeplerle başka bir ı d d -,ıJJ 
maktadır. bölgesi fudbol birincilik mii güoe tehir edilebilirse de 1 kıvrandığını bil ir ıg. od"' 

b k ı 30 }Al b h k ·ı t zamıza, üç günden bert dı'l' Halkevinin parka koydu- sa a a arı ey u cumar- unun a em raporı e ev- e 
k 1 d getirilmesine müsaade 

1 
111 ğu hoparlör dinlenmek için tesi günü başlıyacaktır. si i azım ır. ·aoe' 

gelenlerin iyi vakit ge· Buna aid fikstür ile ta- 8 ı - Memleketi sahasm- miştir. Bu suretle 8 "
1 ,~ 

çirmelerine vesile oluyordu. limat lik heyeti tarafından da müsabaka yapacak ta- sandık ve sepetini ya~ı.tl .>' 
Son günlerde bu hopar hazırlanarak alakadar ku- kımlar sahalarını nizamata zorunda kalan halk od"~ı· 
lör nedense kaldırılmış bu- lüplere gönderilmiştir. uygun bir şekilde tanzim getirilmesine müsaade eeııJ 
)unuyor. edeceklerdir. dig~ inden dolayı bllyiik J!I 

t Aşağıya koyuyoruz: 9 Bu müsabakalara 
çtimai hayahmızın biri ı l) T .1 1 . . nuniyet duymaktadır· df 

- escı muame esmı ı'ştı·rak ederoek kadrolar (1] " cik ihtiyacına cevap ve- ... b ııaÇ 
ren bir parktan hoparlör ikmal etmiyen kuliipler bu idareci ve (14] fudbolcu ol- Kömürün de ir r 

· b k l · · k d · · d ·· d dile'' kaldırmak değil, oraya da- miısa a a ara ıştıra e e- mak üzere ! 15] kişiden iba- ıçın e musaa e e 
ha başka eğlence vasıtaları mezler. ı ret olacaktır. ümit olunmaktadır. 
koyarak halkın rağbeti art- 2; - Mevcut kulüplerin 10) - Gayri nizami oyun- Çiftçi yağmur bekliyor~,. 
tırılmalıdır. bir arada müsaaaka yap- cu oynatan veyahut oynat- olı• 

Alakadarlardan şunu rica malan imkansızlığı dolayi- tığı tahakkuk eden, kulfıp- , Dursunbey ve ı1l 1,ı 
ediyoruz: 

1 
sile kulfıpler, (Eğe va Mar- ler hükmen mağlup adde- katma iki aydan beri .. 1 &e~ 

Hoparlörlerin adedini ço- mara) namlarile iki gümeye ı dilecekleri gibi, bölgece de mur düşmemiştir. Bu ~oıb,ı· 
ğaltarak bu güzel bahçeye ayrılmışlardır. kendilerine hiç bir masraf toprak işlenmiyecek bıl' f 
neşe verelim.. Ve şehirin 3) - Bu müsabakalar 

1 
verilmiyecek ve şayet veril· de sertleştiğinden çiftç~ Y'

8
d 

yegane gezilecek yerını Beden Terbiyesi Genel Di- miş ise istirdat edilecektir. mura intizar etmektedır· "'' 
şimdiki sessiz ve ışıksız ha- rektörlüğünün müsabakalar 11) - Güme maçlarını ;,ıı· 

k günlerde yagy mur ya,, •. )inden kurtaralım. talimatnamesi hü ümlerine yapan takımlar· müsabaka- J-'" 
) •t tevfikan iki devre olarak larını yaptıkları gün geldik- derhal nadasların boıll ~· 

l kt Sina -e kışlıkların yerle Yine bu cümleden Halke
Yİ bahçesi bir dereceye kadar 
halkın ihtiyacını karşılamak-

. tadır. Burada da dikkat na 
zarımızı çeken bahçenin 
rece saat 12 de kapanma 
sıdır. 

Tam oturulup istirahat 
edilecek bir sırada halk 
mecburen bahçeden çıkarı
lıyor ve kapılar derhal ki-
IHleniyoı-. 

Memlekette gece hayatı
nın uyanmasını temin için 
bilhassa bu gibi umumi 
bahçe ve parkların geç vakte 
kadar açık kalması icap 
etmez mi? 

Bu husustaki ricalarımızın 
alakadarlar tarafından na
sarı dikkate alınacağını kuv
vetle umuyoruz. 

* * ~ 

Karaisa P. Nahiye ida· 
re heyetinin toplantısı. 

C. H. P. Karaisa nahiye
ıi idare heyeti dün akşam 
Avukat Sabri Koçağm baş
kanlığında toplanarak muh
telif parti işleri üzerinde gö 
rlşmelerde bulunmuştur. 

yapı aca ır. leri yerlere döneceklerdir. ... IJ 
baf 4) - Bu müsabakalar iş- 12 - Müsabık her iki nin hazırlanmasına 

tirak ettirilecek müsabık takım fudbolcuları hakemin 
fudbolcularm, Genel Direk- nezareti altında, - Beden 
törlük, bölge v~ kulübü ta- Terbiyes; Genel Direktörlil
rafından tasdik edilmiş olan ğü tarafından gönderilmiş 
fudbolcu listesinde adı ya- futbol maçlarında takımlar 
zıh olması şarttır. Bu liste- tarafından yapılacak mera· 
de adları yazılı olmıyan fud- sime aid talimatı - dikkat 
bolcular bu müsabakalara gözü önünde tutarak bu 
iştirak ettirilemezler. merasimi harfiyen tatbike 

5) - Kulüpler bu mUsa- 1 mecburdurlar. 
bakalara resmi fudbo)cu lis- 13) - Merkezde yapıJa
tesinde adı yazılı olmıyan cak final maçı berabere ne
hir oyuncuyu iştirak ettirip, ticelendiğ.i takdirde temdi
bilahere hükmen mağlfıbiye- den devam ettirilecektir. 
ti kabul etseler dahi ha- 14) Sahalarında maç 
kemler Jistede adı yazılı ol- yapan takımlara masraf na
mıyan bu kabil fudbolcuia- mile bir şey verilmiyecektir. 
rın oynamasına katiyen 15) - Final maçı ıçın 
müsaade etmiyeceklerdir. merkeze gelecek takımların 

6) - Bu müsabakalar fiks- iaşe ve iba tel erile yol pa -
türde gösterilen gün ve saat-1 raıarı rayice göre verilektir. 
Ierde ve tam vaktinde baş- 16) - Ku!ü.pler masraf-
Iıyacaktır. larını bölgeden kulüp mak-

7) - Müsabakalar ancak buzlarile alacaklardır. 

Marmara gümesi birinci devre: 
Kurupler: Tarihi: Sah1151: Saat: H<ıkem: 

Balıkesir-Bandırma 30·9-939 Bandırma 16 Şm1ri Sümer ı 
Bandırma - Gönen 8-10-939 B.ındırma 16 Münir Yenal j 

(Sonu dördüncü sayfada) 

nacaktır. ·!ifİ' 
Önümüzdeki sene ek• ~~ 

nin geçen seneJerdeP ~of 
daha fazla olması içİll ıl' 
yer bırakılmıyacağı a.J'' 
maktadır. - . 

• r111' İlk ~ektep mual 1 ~ 
lerinin nakil listele) , 
maarif müdürlii1' e 

rine gönderildi· 
f 

k b·r f;I 
Maarif Ve aleti, ı-r1,te yetten diğer bir vı a ._ 

verilecek ilk mektep;, 
allim1erinin listelerini h . f 

r t 
lamış v e m a a ut•' 
müdürlüklerine gönderıO 

11 
Listelerde isimleri oloı•1 Jil' 
lar mazeretleri kabul e at' 
memiş ve yerlerinde b 
kılmış olanlardır. . 

1
e' 

Maarif müdürlükler• ti'' 
ni listelere göre •ili1~ 

1
, 

içinde nakil ve tayinler• 
pacaktır . 
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Panamerikan konfe • • ansa nıçı F 
ra Si 

~ 
1 
fttrafı birinci s iyfada) 

1 11•tarı müdafaa edecek-

~~~~adar ınehafilde söy
~-11._ line göre, bitaraflık 
r llunun tadilini istiyen 
~dıltinden güne çoğalmak 

I', v, . 
&t fıngton, 2l (Radyo] 
~:dflık ka.nununun tadili 

"teı e neırıyat yapan ga
~t .er Amerikanm hürri 

1 • 
~'t ç!°.. harp eden devlet-
,. 8ılah ve mühimmat ve· 
.. llatei I" .._•~t uzumunda israr et· 
't' e \'e kongrenin vere
,~~t~a. ~rın tarihi bir ma
,, ._lıaız olacaiını ileri 
~ ellltedir. 

~~ıı:ııarna, 22 [ A. A. J -
' '1ıerikan konferansı cu
~~!~si günü açılacaktır. 
•t~ 1 Umumi celsede yalnız 
~"I~~~ alacaktır. Vells, 
-··-,.il( Amerikanın politi -

-..1111 • 
~, ızah edecektir. 

~tıtnarna, 22 f A.A.) 
~ lie"İieo konferansında 
'dil ~il tarafından tesis 
~ ıa::lfv olan teamül muci 
• elles, dün Panama· 
le~'~rniş olan heyetler re

~ ttı 111 .ziyaret etmekle tak
>.fliedılecektir. 

\t,~ takeratın resmen açı
hıı~ı tarih olan cumartesi 
?-ıı: 18 murahhas heyet 
'~d~a reisicumhuruna 

tef ıoı edilecektir. 

~~~ar~nileyh heyetleri 
iled eyın kabul edecektir. 

•ta._. en sonra konferans 
'~ en açılacak ve bu açıl-
1 ~,tıcelsesinde yalnız kon-

f) 11 reisi söz alacaktır. 
~ ' 1•rtesi günü akdedile

~ti olaıı heyeli umumiye 

~-t~'•nda mesaisinin esas 
'" ilrı tayin edilecektir. 
\'t'~~ıai, Amerikanın bi 

'd 'Ilı çerçevesinin pek 

~- t haricine çıkacaktır. 
~leı,b~ mesai, iktisadi me
'ıeı r e beynelmilel müba 

tr _ I .. 
.'\ •uese esını ve cenu 

,.._
1 
tllerikanın bir çok 

)'~ tketıerinin Avrupaya 
)~liıı •kta oldukları ihracat 
t d1ak~en temin etmekte 
~ ı/·rı menfaatlerinin bü
'i ır kıırnını kaybetme-
\d~t ~Üzünden tahaddüs 
~i ~ . vaziyeti de çerçe

t.._ Çıne alacaktır. 
Port And Eksport Ban· 

opla · dı. 
ZELZELE 
FELAKETİ 
(Baştarafı birinci sayfada) 
sada, Eskişehirde oldukça 
şiddetli; Edirnede, Gelibo
luda, Tekirdağda, Kuşa
dasında, Akbisarda, Aydın
da, Manisada olmak üzere 
birer kere; Geyvcde, Alaca-
aba da sekiz, lzmirde beş de
fa sarsıntılar olmuştur . 

İzmirde bazı duvarlar çat
lamış ve bir ev yıkılmıştır 

Bergamadaki sarsıntı şid
detli olmuş, evler yıkılmış 
ye bazı zarar vukua g-cl
miştir. 

Bu sabah Ayvalıkta da 
kuvvetli bir sarsıntı olmuş, 
bir çok duvarlar yıkılmış, 

binaların azami kısmı çat
lamıştır. Nüfuıca zayiat yok
tur. Buna mukabil Dikilide
ki ıaraıntı büyük tahribat 
yapmıtır. Bu kasabanın üç
te ikisi enkaz haline gelmiş
tir. Dikili mülhakatında da 
çok zarar vardır. 

kın bu mesaiye müdah-;jed~ ' 
bulunması mutasavverdir. 
Çünkü bu banka, cenubi ve 
Merkezi Amerikanın Birle 
sik Amerika ile mübadele · 
lerde bulunmasını teshil 
edecektir. 

Heyeti umumiye celsesin 
den sonra komisyonlar giz 
li celselerde mesailerine 
başlıyacaklardır. 

Heyeti umumiye celsesi 
aleni olacaktır. Velles Ame
rikanın umumi siyasetini izah 
ve teşrih edecek ve Ameri 
kanın sarf edeceği faaliye
tin ancak diğer heyetlerle 
yapılacak temastan sonra 
tarif edileceğini söyliyecek 
tir. 

Vaşington, 22 ( A.A. J -
Beyaz sarayda yapılan si
yasi şefler konferansı, ha
zır bulunan azanın icra kuv· 
vetiyle teşrii kuvvet ara 
sında mümkün olan en sıkı 
teşriki mesainin idamesi su
relile yabancı memleketle 

re Amerikanın dış politikası 
hakkında bir birliksizlik mev
cut olduğu intibamı verebi
cek her türlü tezahürden 
içtinap edilmesi hususunda
ki kati arzularını meydana 
koymuştur. 

harp ediyor? 
(Baştarafı birinci sayfada) 
!erimizin nasıl sükunetli bir 
cesaretle ve nasıl sürükle
yici ve kuvvetle mücehhez 
olduklarını gördüm. Ben 
onların asker ağabeyisi ken
dimi aralarında hissettim 
ve muhabbetle ve gururla 
onlara b a k t ı m. Ne 
iç.in harb ettiklerini biliyor
lar. Harb ediyorlar, çünkü, 
Almanlar bizi harbe mecbur 
ettiler. Çünkü Almanyanın 
taşkın ihtirası üç seneden 
beri Avrpaya tek bir emni
yet günü yaşatmadı. 

Fransız askeri, bir sene 
içinde üç defa kuvvetleri 
mizi seferber ettiren, köy· 
lüyü toprağından ayıran, 

iktisadi hayatımızı felce uğ· 
ratan, ocakları bozan, dai 
mi tehdit ve tehlike usu
June artık bir nihayet ver
mek için harp ediyor. Evet 
harp ediyorlar, çünkü daha 
şimdiden aldatılan ve kur
ban edilen bir çok millet
lerin üzerinde Hitler tahak 
kümünün tethiş rejimi al
tında Fransanın da ezilme
sini istemiyorlar. Bu tetbiş 
rejimi senelerden beri Al
manyada hüküm sürüyor. 
Bu tethiş rejimi Avurtur
yanın, Çekoslovakyanın 

üzerine de çöktü. Şimdi de 
Polonyanın üzerine çökü 
yor. 

Sulhu kurtarmak için se
batla yaptığımız bütün gay
retler Avrupanın ve Ame
rikanın en yüksek siyaset 
ve ahlak otoriterlerinin fa
aliyeti, İngilterenin gayret· 
leri, İtalyan hükumetinin te 
şebbüsleri, bütün bunlar 
akim kaldı. Çünkü Polon
yanın imhası evvelden giz· 
lice kararlaştırılmıftı. Po· 
lonyanın bu imhası hem 
silah ile, hem de müzakere 
ediyor gözükerek başka ta
raftan gizli .nuahedelerle 
hazırlanmıştı. istenilen sa
atte, bazı cinayet ortakları 

temin edildikten sonra Po· 
lonyanın üzerine bir demir 
ve ateş kasırgası yağdırıl

dı. Fakat asıl Polonya bize 
kurbanlığının bir misalini 
vermekle kalmıyor, buna 

kahra~a11hğının dersini de 
ilave ediyor. 

lık mağlubiyetlerden son
ra - çünkü Polonya di.iş

man boğazma saldırdığı va
kit henüz seferberliğini bi 
tirmemişti - adetçe ve harp 
levazımı itibarile yükse" 
kuvvetler karşısında adım 
adım geri çekildikten sonra 
Polonya askerleri vatanm 
toprağına sarılmadı, kaldı

lar. Daha az geniş bir cep
he üzerinde tutunmaya baş· 
lıyorlardı. Fakat Kutnoda 
Alman zırhlı fırkalarına 

karşı piyade ve süvari harp 
ederken, veya Lvov önünde 
düşman öncüleri durduru
lurken Buzgda emsalsiz bir 
kahramanlıkla bütün Alman 
hücumları kırılırken Kızıl

ordu gizli muahede ahkimı 
mucibince Polonyaya giri
yor. 
Hakikat şudur ki daha 23 

ağustosta Almanya ile So•

yetler Birliği arasında Po 
lonyanın parçalonmaıı için 
anlaşma akdedilmiş bulumı
yordu. Hitler yalnız Danzi
ği, Koridorda bir plebist 
yapılmasını ve bir otomobil 
yolu istediğini söyliyordu, 
elinde daha canlı bir mem· 
memleketi Almanya ile Rus · 
yanın paylaştıklarına dair 
kıymetli mukaveleyi tutar
ken de yine bu teminah 
tekrar ediyordu. 

Boğazlarına kadar kana 
bulanmış oldukları halde 
bu gün tatmin edildik diyen
leri sözüne bu dünyada ar · 
tık namuslu hiç bir adam 
inanabilir? Senelerden heri 
bütün taahhütler ihlal edil
miş ve biitün imzalar yırtıl
mış iken bu günün .-adla -
rına hangi F ransıı itimat 
edebilir? 

Hitler 17 mart 1934 de 
Alman hükümetinin Lokarno 
muahedesini tammakta ol
duğunu söylemişti. 7 Mart 
1936 da bu muahedeyi yır-
tıyor ve Rhin havzasını tek
rar askerleştiriyordu Ne 
ise denildi. Nihayet Rhin 
havzası bir Alman memle
ketidir. 

Hitler 28 mayıs 1935 de 
( Lütfen sayfayı çevirin J 
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TÜRK 
SOVYET 

DOSTLUGU 
(Baştarafı birinci sayfada) 
kabul ederek fU 'beyanatta 
bulunmuştur: 

<ePotemkinin ziyaretini 
iade için Moskovaya gidi· 
yorum. Orada iki memleke· 
ti alakadar eden meseleleri 
konuıacağız . 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neıriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

1J1J11 .. mmmıınıııumın111onım ... _ 1 TÜRKDİLİ MATBAASI 

•ı Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altııtd• 
== gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ! 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karifetı 

1 hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle da ı 
== geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

1 
15 -== TÜRKDİLİ MATBAASI 
== -Her şeyden evvel Türk 

efkirı umumiyeıine tavıih 
etmek isterim ki, memle 
ketlcrimiz arasında dostluk 
Te emniyet hissi arzu edi · 
Jeceği kadar sağlamdır. 

Yıllığ"ı: 800, altı aylıgı 400 kr. 

Sayısı ( 3) kuruştur. 1

1 Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına (.. ~ =
1 

vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 1' 
nulmuştur. 

1 = 
1 Adres: Halıkesir 'l'iirlldili TÜRKDİLİ MATBAASI 

Son zamanların beynel
milel karışık hadiseleri ara· 
ııudaki emniyet ve menfa
at birliği vaziyetini sars-

-----------------··

1 

ı1Ei

1 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği F. 

den iyi havadisler getirece- kilde hazırlar. 

ğim. DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her tur \t 
Bu hareketle memleketin -= mak şöyle dursun bilakis il muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

samimi arzularına tercüman ı 1 . 
olacağım eminim.» 1 Türkdili matbaası • Balıkesıt -----

takviye etmiştir. 

Size Sovyet memleketin· 

Li k maçları 3 O ey 1 iil 'ııuuıwıııınıııııııııın1noıııııııııııııuınınımnmınıııııııııınnıınuımnıuııııın111 
cumartesi günü başlıyor. 

(Başta rafı ikinci sayfada] 
Balıkesir - Goncn 15-10-939 Balıkesir lô Şuüri Sümer 

İkinci devre: 
Balıkc sir - Bandırma 12-11 -939 Balıkesir 16 Şuuri Sümer 
Bandırma - Gônt.n 19-11-939 Gönen 16 Münir Yenal 
Balıkesir - Gönen 26-11-939 Gonen 16 ŞuOri Sümer 

Eğe gümesi birinci devre: 
Havran - Rürhaniye 30-9-939 Bürhaniye 16 Hulki Karahan 
Alibey - Havr<'n 8-10-939 Ayvalık 16 Miinir Ytnal 
Alibey - Bürhırniye 15-10-939 Bürhaniyc 16 Enver Şaylan 

İkinci devre: 
Ha\•ran - Bürhaniye 
Alibey - Havran 
Alibcy - Bürhaııiyt> 

12-11-939 liavran 1 b Enver Şaylan 
16 Hulki Karahan 
Hi Şmiri Sümer 

19·1 l-939 Havran 
26-11 939 Ayvalık 

Final maçı: 
Eğe ve Marmara gümcleri birincileri arnsında ve 3-12-939 

pazar günu Hnlıkesir Alihikmet stadında yapılacaktır. 

Reischtagdaki beyanatında 

Almanyanııı Avusturyanın 

dahili işlerine karışmış ve 
onu ilhak etmek fikrinde 
olmadığını söylemişti. 

Halbuki, Avusturya bu 
beyanattan az bir müddet 
sonra istila edildi ve Al
manyaya ilhak olundu. Yine 
ne ise denildi. Nihayet Avus
turya ırk ve kültür itibarile 
bir Alman memleketidir. 
Aynı teminat Çekoslovak

ya hakkında da tekrar ol
wııdu. Münilıte Hitler bizzat I 
bana en kati teminatı ver
di. Fakat, bu teminat Bo
hemya ve Mora vyanın isti
la edilmesine ve esaret altı 
na alınmasına mani olmadı. 

-------
Almanyanın iki yüzlülü

ğünün bu bir çok delillerini 
sayan Daladye günün birin
de yine sözünden dönerek 
Alsace ve Loraine hakkın-

da da taleplerde bulunaca
ğını söylemiş ve demiştir ki: 

Almanya, Fransa ile fn 
gilterenin arasını açmak 
için beyhude yere çalışıyor. 
Fransızlar dişmanlarının «bu 
Lıarp İngilterenin harbidir~ 
dediğini duyunca buna «ha
yır, bu harp Hitlerin har
bidirl> cevabını veriyorlar. 
Bütün Fransa ayağa kalk 
mıştır. Biz de vatan haini 
yoktur. Biz de müttebid, ce
sur ve azimkar bir millet 
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~ KiRALIK EV 
~ Camikebir caddesi üzerinde ve itfaiye garajı k•'' 
~ şısındaki Kepsütlü Hacı Osman oğuHarına aid biJ~ 
tA.'. yük bina kiraya verilecektir. Üst katta üç büy'il 
~ oda ile bir salon, orta katta iki oda bir saloo. • 
~ katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve ayrıc' 
r+j mutbah bulunan bu bina kiraya v~rilecektir. falı 
~ olanların şu adrese müracaatları: . liJ 
~ Müftü Bedestanında kunduracı Mustafa Kepsllt 
~ 
i~~~r+r~~~~~~~~w.~~~~~~w~ 

Ballkesir İnhisarlar 
BaŞmüdürlüğünden: 

Şenlik fişenklerinden madut olan (Çocuklara J1lll 

tabancaı mantarları, kağıt kapsülleri, mehtap vesaire . ' imali ve satışı inhisar altında olduğundan tezkeresıt 
tılması 1- birinciteşrin 939 dan itibaren memnudur. 

Çocuklara mahsus hu gibi me~adı satanlara fnbi5' 
idarelerince bir lira mukabilinde ve bir sene nıiid~b 
tezkere verileceğinden satıcıların .30 eylfıl 939 taf1 
kadar bulundukları mahal inhisar idarelerine mür•''~ 
tezkere almaları. Aksi takdirde bu tarihten sonra eJlet1 
bulunacak emtanın tezkeresiz satış hakkındaki ceııı 
kümlerinin tatbik olunacağı ilan olunur. 

' 

4-1 _;!% 
lvardır. O millet bayrağının ı mıştır: "Ya 

üzerine şu iki kelimeyi yaz- ölüm . ., 
hürri~ı: 

Basıldığı yer: Türkdıli matbaası-BaJıkelİ 


