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Hariciye Ve· 
kilimiz bu gün 
Moskovada 

Şükrü Saraçoğlu dün Odesaya vardı. 
. Odesa, 23 [Radyo) ··Türkiye Ha
~ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve ma-
1Yetindeki zevat bu gün buraya mu
"asaıat etmişlerdir. 
Şükrü Saraçoğlu gazetecilere be

Yanatta bulunmuş ve Sovyet • Türk 
81ttninıi dostluk münasebatından ha
taretıe bahs etmiştir. 

h Türk heyeti buradan tahsis edilen 
~susi trenle Moskovaya hareket et

~ışlerdir. Heyet yarın (bu gün] Mos
~\'aya varmış bulunacak, pazartesi 
~nü de müzakerelere başlanacaktır. 

,, 
• 

1 
1 

On .dördüncü yıl: 2490 

Son vaziyet -----2- -=••ı.~-=wı.w--=r~~ 

alkanlarda nik· 
binlik havası 

HARBE KARIŞMIY ACAGI
MIZ TEYİD OLUNUYOR . 
İstanbul, 23 (Hususi) -· A1akadar meha

filde beyan olunduğuna göre umumi vaziyet
te salah alametleri görülmektedir. Balkanla

(Sonu iiçilncü sayfada) 
== -= = = 

İNGİLİZ -FRANSIZ YÜKSEK 
MECLİSİ TOPLANDI. 

Sovyet - Alman hududu tesbit edildi. 
1 -

IKIZILORDU MACAR HUDUDUNA VARDI 
Paris, 23 [A.A.) - İngi E . N .f==w 

liz - Fransız yüksek meclisi mır ayı 

dün Fransız Başvekili ve ı -
Başkumandanı, Amiral Ddr M · E d ·· y ı· 

~ -- len iJe İngiliz Başvekili, Ha- Aaverayı :r un . e l• 

~İNESKO MJ.LLAJ MERA- riciye Nazırı ve. M.illi ~füd~ ahdJ ord nluzdakı sta-

~ SiMLE J?E~EDİLECEK 
llıııen Başvekilinin katilleri cinayetin vuku 
~ bulduğu yerde kurşuna dizildi. 

-.~~U kref, 23 [A.A.J - Baş- bu teşkilatın öteden beri ga
l\iL_ l<.lineıkonun katilleri yesinin KaHneskcyu öldür 
d "4lıt" ~ •rı yapıldığı yerde mek olduğu bildirilmekte-
,, •k~~ saat 22 de kur- dir. Bu, münhasıran dahili 
\' dıztlınişlerdir. Bunlar bir siyaset meselesi olup 
•, ~! kişidir. Öğleden son hariçle hiç bir alakHıı yok· 
~ ..... tıı ik' k' . d ·ı· -qtİta ı ışı e ı avc , tur. 
t'~kt 0 n bir kişi bu gün Katillerin de ifadesile sa-
"Q.1~1•tı cinayetin cezasını bit olduğu üzere bir inti 
~ oluyor. Dersi ibret kam mevzuubahistir ve baş
)~dt !İye cesetler 24 saat ka hiç bir tefsir götürmez. 

' •talulacaktır. Bükreş, 23 [A.A.) - Ka 
~i ~İt •lc,_111 netrolunan res · lineskoya yapılan suikasdın 
~ btte~Iiğde katillerin eı- reisi ile cinayet ortakların
~"- tbırınuhafızlar teşki· dan altısı yakalanmıftır. Su-

.._e11aup oldukları •e (Sonu üçüncü sayfada J 

1 

faa Nazırmırı ıştırakılc Lır . jini ikmal etti. 
toplantı yapmıştır. Ankara, 23 {A.A.J Reisi-

BerJin, :!3 [A.A. j Al- cumhurumuzun fahri yaveri 
manya ile Sovyetler Birliği olarak ordumuzda stajini 
orduları araı:ımda Pissa ı ikmal etmekte bulunan Ma
nehri Hug boyunca Vistül verayi Erdün Emiri Ab
nehrine kadar, Vistül boyun· dullah Hazretlerinin mah
ca San nehrine kadar, San dumu Emir Nayif stajini 
boyunca bu nehirin kaynak- bitirmiş olduğu cihetle 
larına kadar dt!vam eden refakatinde yaverı ol-
bir hudut hattı çizilmiştir. duğu halde dün akşam 

Paris, 23 [Radyo) Sov memleketine müteveccihen 
yet kıtaatı ile Macar budu- hareket etmiş ve iıtasyon
du arasında temas vukua 

da Rei~icumhurumuzun mah
gelmiştir. Sovyet kıtaları 
ileri hareketlerine devam dumlarile Riyaseticumhur 
etmektedir. Umumi Katibi ve Batya· 

Paris, 23 [Radyo] - Bu- ı ve~i •. Büyilk Mil.Jet Meclisi 
dapeşteden verilen haberle· Reısı ve Baıvekıl namına 
re göre Macar hududuna Hu!usi Kalem Müdürleri, 
mülteci akını devam etmek- Milli Müdafaa Vekili aa-
tedir. mına yaveri ve stajda ar-

Moskova, 23 (Radyo] 1 kadaşlık ettiği Türk subay-
Umumi karargahın neşret ları tarafından uğurlanmış-

(Sonu üçüncü sayfada) tır. 
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r _____ H_A_lr»l~RlERii •ı İngiliz Fransız yü;· 
--• --~Ş __ ı_R__ " ı; - 1 

• sek meclisi toplan d'.· 

P 
---------

0
-----b---d-- (Baştarafı birinci saYf'ıııı' asit korun. a teşki- ursun ey e tiği resmi bir tebliğd~ııi if 

~ _ kıtaatının Piosk şebrR fOo 

1 " d f I I , y G I b gal eyledikleri ve 
0 

o• atın va z l e a a ar.~ eni ençlik Ku Ü Ü ile Dubno kasabalarııU''çtı 
ı t kk""I tt• Rus orduıunun eline ge 

• 

eşe u e 1. ii bildirilmektedir. ) / 
_ .__..._ Moskova, 23 f A.A· ıc;JJI ' 

Kazada bir~ spor sahasına Gazeteler Kızılordu e~ te• 
harbiyesinin aşağıdak• . 

ihtiyaç var. liğini ne~retmektedirlet· ,e 
Dursunbey, [Hususi] - Sovyet kıtaaatı, d~~ı.ı~· 

Beden terbiyesi kanunu mu- evvelki gün varmış.~ , ~ 
cibince kazamızda mecburi farı battı tarsin et[lllŞ e ,~
spor yapmak mükellefiyetin- işgal etmiş oldukları ''o\I' 
de bulunan 19, 'lO ve 21 de bulunan düşm~n r~it 
yaşındaki gençlere tebliğ va- }arını tathir eylemışle ffet 
rakalan gönderilerek Genç- Dün saat 19 da S~cıli( 
lik Kulübüne kaydedilmeleri kıtaları, Pinski işgal e ııf;e 
keyfiyeti temin edilmiş ve 1 L 0 ve Sat ~ 
faaliyete geçilmiştir. 1 dery ve .

1 
vl v . 1 rdir .t{01~, 

.• . ogru ı er emış e · ·ıtv 
Yalnız gençhgın toplu 'ı .1 D b tedilı:1>1' e -; . . ı e u no zap . 1 , 

bar halde ~por yapabılmesı M kk t halli ı011 • 
için bir stada ihti- uva . 8 ~e ~a. Me1'teP. 
yaç vardır. Bu hususta ala- ler tesıs edılmıştır. . 5iııe 

l lmak üzeredır. 1 r kadar makamlara müracaat er açı filiO' e. 
edilmiştir. malarda Sovyet . 

1
. 0tı · - ·ı kt d' Gıı 1 1 istişare heyetince Nazım gosterı me e tr. ıJeY' 

Batur, Kemal, Şefkati, rak Ukranyada ve 0Jı* ktS. . Ahmet Ongun , Kerim, Rusyada yaşama eçe 
Ahmet, Hakkt, Nuri Dün- komünistler hududu .:ffle~ 
dar ve Mustafa Sümer 1 rek Sovyet Rusyaya gı 
kulüp idare heyetine seçil· tedirler. 
mişlerdir. 1 

Balyada spor faaliyeti ı 
başladı. 

Balya, [Hususif - Uzun 

- -
Gelenler, giden~ '} 

Mebuslarımı:ıdan f eY:etl1 

zener ve HHmi şere. 11,if' 
dün Ankaradan ,ebtl 

gelmişlerdir. zamandan beri faaliyetini 
tatil eden kazamızm Genç-
lik Kulubü bu defa teşek- il •• al8fl 
kuı eden istişare heyetinin 

1 
Kalp gumuş par 

kararile yeniden ibya edilmiş, • il enıer· 
1 faaliyete başlamıştır. 1 pıyasaya sur t' 

Geçen hafta Kaymakam j baıı ;' 

Pasif korunma teşkilatında vazife alan , 
vatandaşlara on gün Önce Gazi ilk okulun
da gazdan korunma ve onların yapacağı ha· 
sarlara karşı alınacak tedbirler hakkında 
bir hafta süren bir kurs açıldığını yazmıştık. 

Hayri Sözer, kazanm genç- Son zamanlarda 1'.,,~ı Yukarıdaki resin1ller kursa İştirak eden 
vatandaşlarla maskelenmiş diğer vazifedar
ları V aliınizle berabeı- göstemektedir. 

lerini toplıyarak yeni beden lerde 100, 50 ve 25 k IPI! 
terbiyesi kanununa göre luk gümüş paraların ~eclı' 
yapılacak spor hareketlerini rma tesadüf edilme~ l 

! izah etmiş ve bu hususta di- Hükümet kalpazanlar'~-

Hoparlör bu gün par
ka konuluyor. 

Atatürk parkındaki ho· 
parlörün kaldırıldığ· ı ~ı akkın 
da dün yaphğınuz neşı·~ya t 
Ozerine Halke vi başkanlığı; 
bu hoparlör ün bozuk oldu-

ğundan tamire g idip g eldi
ğini ve bu gun t~krar eski 
yerine takılacağını; Halkevi 
bahçesinin de bir ay evve
line kadar saat 22 de ka
pabldığını, fakat son gün 

LİSB ve Ögv retmen ı rektifler vermiştir. cadele için yal~1~ 01:ııl" 
- - zabıta kuvvetlerının . .,; ~ 

1 
OkUf U yarın 8Çthyor. ! Balıkesir Yüksek Tah- sile iktifa edil~em~91 ;'' 

_ .1 T l b K 'd • zabıta kuvvetlerme b~r ~l 
Lise ve Oğretmen okulu ı sı a e ~ . u~u~.u._1 ~. dım olmak üzere bıl~ ;JI 

ik nal imtihanları, kayd ve .re heyetının ış bolumu. devlet, belediye, husus• i 
kabul sona erdiğinden yarın Balıkesir Yüksek Tahsil re memurları ve par~ f ~~ 
aç l acaktır . Talebe Kurumu idare heyeti verme vazifesile muaıt-11 f 

Lise.~e, t alebe fazlalığı,!1- 1 akşam toplanarak araların- lunan bütün vezned'' ~~ 
dan d ıger senelerde oldugu da işbölümü yapmışlar ve Avu- tahsildarların azami lı'~,ıt 
g ibi bu sene de çifte ted- kat Tevfik Başaran eskisi si yet göstermelerini, ~ I' 

_risat yapılacaktır. gibi riyasete, katip umumi· paralan piyasaya sürıJl:.t,f 
]erde görülen lüzum üzerine liğe Refet Onurlu, veznedar- tiyenlerin derhal '? ,.J/ 

ı saat 24 de kadar açılc ol- j lığa Avukat Esat Budakoğ- I teslim edilmesini alal' 
duğunu bildirmektedir. lu seçilmişlerdir. fara bildirmiştir. 
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Son vaziyet 
~ 

11 
• (Baştarafı birinci sayfada) 

h. sıyasi havasında bir nikbinlik hüküm sür-
'•Je"' ge başlamıştır . 
. ~rtada Türkiyenin şimdiki vaziyetini de
~lırnıernesini icap ettirecek bir hareket ol
~ «tdığı ve vaziyetin bilakis günden güne da
b~ı ziyade lehimize olarak inkişaf etmekte 
~ \lnduğu temin edildi. 

t \l arada harbe karışmıyacağımız da teyid 
llııuyor. 

~elzelenin 
~ aptığı 

asarat. 
l J\nlcara, 23 (A.A.) -
~.tik· 

t ı geceki zelzelenin 
~ ,büyijk tahribatı Dikili 

"l[t • ' ~t tınde ve Kabacuma 

~~nde olrnuştur. 
l drili de dahil olmak 
~ .. t b 

llıı u mıntakada kırk iki 

}· ~e hafif, ağır yirmi iki 
't•J 
[)· 

1 vardır. 
t •kilid b"'t•• ~ d . tle,. . ._.e u un reımı aı 
ht•' 1

"• yüz ey, kahveler, 
'tıot lt h· ar, oteller, depolar 

1 . ır fabrika yıkılmıştır. 
a )~ YGz elli ev de oturuJamı-
7 tak b' 
t~ 1( ır hale gelmiştir. 
e ltıl~~ılay Umumi Merkezi 

\o .. etzedelere üç bin lira 

~ tıç Yüz çadır göndermi , 

1 ~; de ayrıca yardıma 
r •taj muş ve bir iane lis 

•çılıuıştır. 

'--------· 
IORKDILI 

Cnnlu"k siyasi gazete 

~ah·b. 1 ı : Balıkesir mebusu 

v;ıı 

~AYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BIL'AL 

'~ı: 800, altı aylığı 400 kr. 

~Yısı (3) kuruştur. 

~ Balıkesir TDrkdi/i 

1 Kalinesko milli me
rasimle defnedilecek. 
(Başta rafı birinci s ıyfada) 
ikast reisi geçenlerde Kar 
pat Ukranyasından gelen 
avukat Dimitrescudur. Di
ğerleri geaç tıb fakültesi 
talebesi olup ferdi hareket 
ettiklerini söy !emişlerdir. 
Bunlar Demirmuhafız teşki
latı şefi Kodreanunun tev~ 
kifhaneden kaça ken öldü
rüldüğü sırada mevcut ol
duğu bildirilen 4<Ölüm şöva
lielierİ» kıtasına mensup ol
dukları söylenmektedir. 

Katillerden ikisi takip edi
lerek girdikleri binada ken
dilerini öldürmüşlerdir. 

Bükreş, 23 [Radyo] -
Gazeteler, siyah çerçiveli 
olarak intişar etmiş ve öl
dürülen Başvekil Arman Ka
lineskonun meziyetleri ve 
Romanyaya yaptığı hizmet
leri tebarüz ettirmekle be
raber, menfur hadisenin 
amillerini de telin eylemiş-

tir. 
Maktul Başvekil, bu sabah 

Elizebeta hastahanesinden 
kaldırılmış ve kiliseye götürül
müştür. Yollarda binlerce 
halk cenazeyi selamlamıştır. 
Büyük fenerler, siyah tül· 
JerJe örtülmüştür. 

Arman Kalinesko, pazar 
günü milli merasimle defne-
dilecektir. 

Bükreş, 23 [Radyo]-Baş
vekil Arman Kalineskonun 1 
katillerini idare eden avukat 
Oimitrosko, eylulün 17 sin
de 8ükreşe gelmişti. Katil da-
ha evvel Almanyada bulun
muş ve oradan Prağa geçe-
rek, Polonyalı muhacir ka
filelerine katılmak suretiyle 
gizlice Romen topraklarına 

girmiştir. 

Bükreş, 23 (Radyo} -
Maktul Başvekil Arman Ka-

Bahkesir tapu sicil muhafızhğından: 
Köyü: Cinsi: Hududu: 

Ergama-Dalh- Kocabıyık çiftlik Doğusu Yoğunoluk 
mandıra arazisi Ye ebniye mezarbj'ı ve şehir 

ve mtlştemilltı yolu, batısı Çerkea 
Mehmet tarlası hu
dudu Çam burnu 
hattı balası yani • 
Asmalıderesile Ka
rakuş deresi ara
sındaki tepenin hat-
tı balasını takiben 
Yenisu deresine va
rarak şosaya ka -
da Yenisu deresini 

Tahminen dönüm 
2600 

takip etmek ve bu 
sınırın garbında ka
lan bütün arazi Er· 
gama köylülerinin 
şahsiyeti manevi 
yesine ait olmak, 
poyrazı şosanın kı

vırım noktasındaki 

küçük menfezle 
, köprüyü devam 

edecek büyük kor
kuluklu köprü Ye 

Balıkesire uzanaa 
ıosa yolu ve Ali
bey çiftliği ve yine 
şosa yolu, kıbleli 

Kirazpazar yolu ve 
döşeme Batakyolu 

Yukarıda hudut ve bulunduğu mevkii yazm Kocabıyık 
çiftlik arazi ve ebniye ve müştemilatının 49 parçası tapu 
ıenetleri mucibince Balıkesirli Kocabıyıkoğlu Ahmedia 
müstakilen ve 6 parçasını da Veli oğlu Mehmet ve tehir
li Hüseyin ve Hacı oğlu Hasan ve Karaoğlan oğlu Ab
dullah :ve Cidal oğlu Hilseyinden 58 sene önce haricen 
satın almak suretile ve 4 parçasını "da Ergama köyünden 
Berber oğlu lsmailden ve 11 parçasını da Berber oğuJları 
Hacı Abdi ve İmam oğlu Osman ve Molla Mehmet oğlu 
lbrahim ve Sıkı oğlu Deli Hüseyin ve Akça oğlu İımail 
ve Nizam Nasuh ve Molla Osman oğlu Mehmet ve Ber
ber oğlu Hüseyin ve Tarakçı Bekir ve Küçük Mustafa
dan 65 sene evvel keza haricen satın almak ıuretile adı 
geçen Kocabıyık oğlu Ahmedin senetsiz ve nizasız ve 
yukarıda izah olunduğu veçhile kısmen senetli ve kısmen 
de tapusuz olarak hüsnüniyetle tasarruf ve mülkiyetinde 
iken bunların yekdiğerıne muttasıl olmalara itibarile bir 
birine kalb ve tevhit ederek bir parça çiftlik halinde ve 
çiftlik yeri ve arazisi olarak yukarıda gösterilen hudut 
dahilinde tasarruf ve ziraat olunmakta iken 321 tarihin
de ölmesile olabaptaki mumameleli evrakta ve ilmuhaber
de gösterilen mirascılarına intikal ettiğinden bahisle nam
larına tescili istenilmekte oldu~undan mülkiyet ve tasar
ruf sebeplerinin tesbit ve tahkiki için 1 / Tcşrinevvel / 939 
günü mahalline memur gönderilektir. İtirazı olanların bu 
miiddet içinde yazı ile Vilayet Tapu Sicil Muhafızlığına 
ve gelerek memura müracaat eyıemeleri lüzumu ilin olunur. 

lineskonun geçen sene 21 
Haziranda iınzalaa11ış olduğu 
vasiyetnamesi bu gün açıl
mıştır. Arman Kalinesko bu 
vasiyetnamesinde, ölürse ne-

ı reye defnedilmesini arzu et
tiğini bildirmekte ve oğluna 
hayatta serbest meslek sa
hibi olmaj'ı tavsiye eyleme -
tedir. 
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Sayfa : 4 TORKDILI 

Bahkesir Belediye reisliğinden: 
Elektrik taisatamız için 400 kilo ftsttlpi 150 ton ma

zot 5-6 ton silindir yatı 1800 - 2000 kilo kompresör ya
İl alınacağından 22-9-939 tarihinden itibaren eksiltmiye 
çıkanbmıbr. 

lbaıesi 6-10·939 tarihinde belediye enc&meniade yapı
lacaktır. Mazotun muhammen bedeli tonu 75 lira, ıilindir 
yaj'ı toau 250 lira, kompra6r yatı tonu 300 lira •e 400 
kilo Bat6pi bedeli 50 liradır. Kanuni dipozitonun Beledi 
yeye Yerilmai llzımdar. 

• Taliplerin ve fazla mal6mat almak iıtiyenJerin beledi
yeye mlracaatları ilin olunur. 

4 - 1 303 

Bahkesir tapu sicil muhat ızhğından: 
VillJetİ: Maballeai: MeYkü: Cim ve nevi: Hududu: 

Balıkair Dinkçiler Mahallede e• Satı Arap 
Ahmet solu 
Şaban arkaıı 
Fahri oğlu 
Mutafa evleri 
önil yol. 

Cins ve evsah •aireai yukarıda yazılı evin esasen sa
hibi Dinkçiler mahallesinden Gaıuk oğla Y akup iken ta
rihten 45 sene evvel bu evini 10 madeni lira bedel mu
kabilinde Dinkçiler mahalleıinden Arap Ali oğlu Abmede 
laaricen satarak ol suretle zilliyet edeıelmekte bulundu 
ğundan bahisle senet almak istediği bu ev hakkında ma
hallinde tahkikat yapalmak Dzere bunlardan baıka bir hak 
•e zilliyet iddiasında bulunan varsa 3/10/939 tarihinde 
mahalline gelecek memura veyahut yazı ile bu gtlnJer için
de Babkair tapu sicil muhahzbğına mlracaatları ilin 
olunur. 

Bahkesir tapu sicil 

Mevkii: 
0Yabarmanı nam 
Tahtalıkuyu ova 

Cinsi: 
Tarla 

muhat ızhğından: 
Hududu: 
Doju Hiristofi metrukesi, 
batısı sahibi senet iken tim
di helvacı Kasım ve kısmen 
yine sahibi senet, poyrazı 

ferbetci Mekmet iken timdi 
Yür6k Halil, kıbleıi yol 

,. » Doğu sahibi senet iken tim-
di Yilrük Halil ve kısmen 

JİDe sahibi senet, batısı yol 
poyrazı şerbetci Mehmet 
iken timdi Muharrem Kurul, 
kıblesi sandıkçı Hiiseyin iken 
timdi yine Muharrem Kurul 

Hudut ve mevkileri yukarıda yazalı iki parça gayri 
menkul es&aen Umurbey mahallesinden çivici Hacı Meh
met Alinin tasarruf ve ziraatında iken 320 nufus tabri
rinden 6nce ölme.ile, ilmuhaberde isimleri yazılı mirascı
lanna kaldıtından bahw~ vereaeden Mehmet Ali oğlu 
lbrahimin mirascıları tarafından tescili iatenilm,ktedir. 
T-ruf cihetinin tahkik ve tesbiti için 4-teırinevvel-939 
ıtlnll mahalline memur ginderilecektir. itirazı olanların 
bu mllddet içinde yazı ile viliyet tapa ıicil muhafızlıtına 
•eya mahalline gelecek memura mlJracaatları Ubumu ilin 
olunur. 

TÜRKDİLİ MA TBAAS 

Villyet matbaası, TOrkdili matbauı 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiftir. 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karii 
hizmet eden « TORKDILI » gazetesi bu suretle 
genİf bir şekilde çabşmaia baılıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve ıilratle herkeıin ihtiyaçla...- ' 

vap verecek, herkeıi memnun edecek bir şekle .., 
nulmuştur. 

TÜRKDILİ MATBAASI 
Her yerden aiparif kabul eder ve istenildijİ 

kilde hazırlar. 

DIKKA T: Matbaa iflerile aJAkadar her t 

muhaberat için tu adrese mllracaat edilmelidir= 

.............. 
KİRALIK EV 

Camikebir caddesi ilzerinde ve itfaiye garajı 
şısındaki Keps0tl6 Hacı Osman oğullanna aid 
yük bina kiraya verilecektir. Üst katta üç L--_ .. ~ 
oda ile bir salon, orta katta iki oda bir salon, 9P. 

katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve a 
mutbah bulunan bu bina kiraya •erilecektir. T•• 
olanların fU adrese müracaatları: 

Müftü Bedestanında kunduracı Mustafa Ke 

• 

, KIRTASİYECi 

KADRi UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü 

• 
tasiye levazımını ucuz olarak tedl 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit klQıtlar 

Buıldıt• yer: Türkddi matbaaaı-Balake.r 


