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ÜRK-.RUSGôROŞ. 
l!:LERINE DÜN DE 
DEVAM EDRLDla 

skova Büyük Elçiliğimizde 
bir yemek ziyafeti verildi. 

~ara, 27 [Hususi) - Vekilimize Mosko·va hüyük 
l'itiye Vekilimiz Şükrü elçimiz refakat etmekte idi. 

Oilu ile Molotof bu ı Kabulde Sovyet Hariciye 
•. ,,le yemeğini Türk komiseri muavinleri ile SoY-
~ ilde yemitlerdir. Ye- yetJerin Ankara büyük el 
' ı.t' Maretal Voroşilof çisi de hazır bu!unmu,lardır. 

•riciye Komiserliği er- Hariciye Vekilimiz yine ı 
.; bazır bulunmuşlardır. refakat.nde büyük elçimiz 
~ 6takerelerin memnuni- olduğu halde Sovyetler Bir 
)-- •eria bir tarzda cere- liği Yüksek Heyet Meclisi 
l\ tttiji 9'>ylenmektedir. Divanı Başkanı Kalenin ta

l;leden sonra da uzun rafından kabul edilmittir 
ler yapılrnı,tır. Molotof aynı zamanda 

SOVYET KIT ALARI 
ESTONYA HUDUDUNDA 

Rusyanın denizden bir mahreç istemesi Est~ 
ya hükumet mehafilinde teessürle karşllandı. 

-..;; erelere bu gün de dün Hariciye Vekilimizin I 

- edilecektir. şerefine bir öğle ziyafeti 
L · k M l f SOVYE r KITAı-ARI JM1- .. lll'GYa, 27 f A.A. J-Sov vermış ve yeme te o oto 

1,.·~ 8 Ş"k .. S • ı · Londra, 27 (A.A.J - Ste- dirdimne g6re Sovyetld-ift ''-- .' irliji Komiserler ve.., u rur araçog u samı- o· 

~~ Reisi ve Hariciye mi nutuklar söylemişlerdir. fani ajansmm Rigadan bil bir deniz üssü tesisi ve ha-
~~ri Molotof, Hariciye -- _,._ rici ticaretin kontrol alhoa 

~ ~~ .'i:~:~~ ~-:~~::~ Ribentrop Moskovada .ıı~:; ~~:-:::0!:f~~:ı· 

.. 



• 

Sayfa : 2 

Nazi şefleri ara
sında ihtilaf. 
Londra, 27 [Radyo) 

Deyli Ekspresin Kopenbai 
•.laabiri bildiriyor: 

Nazi tefleri araaıada ib
tillflar zuhur etmittir. Bun
lardan birisi Mareşal Gö
riacle donanma kumandanı 

Reder arasındadır. Amiral
lak, kayabaz şartaız deniz 
llarlai taraftanchr. Bu harp 
tOll (iialerde üç bitaraf harp 
re.main babrılmaıına se
~ret vermİf, bitaraf ti
..a •eaıleketleriaden AJ
... ,a,a ihracata tehlikeye 
41finaliftilr. lıveçte, l.veç 
....,...uaan batırılması bll
,tll bir hiddet uyandırmış 
br. Ba yüzden l.veç hilkfı
meti Almanyaya bütün de· 
lllİr ihracatına nihayet ve
rileceiini bildiren tiddetli 
bir nota wıerlDİftir. 

-
Ribentrop 
Moskovada. 
{Baıtarah birinci sayfada) 
,a~ Yon Ribentrop Mos-

. kovada Polonya meselesinin 

İalıifafları ile ... ruı. ola
cakbr. Fakat Polonya me
leleainin iki taraf anulanT 
aa aygun bir tekilde halle 
dilmif bulunması ve iki ta
rafın tayin olunan hudut 
laatb üzerinde bulunması 

Uha mühim ve daha geoit 
meselelerin bahis mevzuu 
olduğunu göstermektedir. 
Nitekim, Paris, Kaubaa ve 
T allinclen gelen mal6ma t bu
au teyid edeerk mahiyette
tlir. 

Paris ile Kaunastaa ge
len haberlere göre Sovyet
ler Birliği Estonya sahille· 
rinde babri bir üs tesia edil· 
•erini we Sovyetlere ait ha
rid ticaretin Estonyaclan 

seçmemi iatemiftir. Hattı 
Siwyetlerin bu iatekleri bir 
lltimatom mahlfetinde ileri 
llrdllderi haber Yerilmek· 
t.lir. Eat•J• Hariciye Na· 

TORKDILI 

Atlnova ve Halkapı- Parah ve parasız ta
nar da hayvan hasta- lebeler arasında fark 

hklan. gözetilmiyecek. 
Ayvalık - Atanova İskele 

mevki koyunlarında •ialak 
ti ve Şamlı nahiyesinin Hal· 
kapınar köyilnde şarbon 
bastalıklan görüldüğünden 
mahalline gidilerek icap eden 
emniyet ve idari tedbirler 
alınmıştır. 

Epey zamandan beri Ilıca 
nahiyesinin G&kmuaa ve 
Orhanlar • Karayan k6yle
rinde devam eden prbon 
haıtalıklan alman tedbir
lerle önlenmiftir. -
Gelenler, gidenler: 

Mezun bulunan viliyet 
mektupçusu Süleyman Sami 
Alemdar dlln avet etmittir. --
Erciyişin yamaçlarına 

kar düştü. 
Ankara, 27 (Hususi) -

Kayserinin sırtlarını kaplı· 

yan Erciyişin yamaçlarma 
mevsimin ilk karı dBşmlif· 

tilr. Kayseride klf sporlan 
için hazırlıklar yapılmakta
dır. 

Polonya hazinesi 
Bükreşe getirildi. 
Bnkref, 27 fA A.] Po 

lonya hazinesini bimil olan 
on dart kamyon dün aktam 
Bilkreşe gelmiftir. 

Hazine Romanya Milli 
Banka11 kasalarına konul 
muştur. 

Bazı mekteplerde parasız 
talebenin paralı yatılı tale
beden ayırd edilerek daha 
az müaaid yerlerde yabnl
cLğı, yine bay le yerlerde ye
mek yidirildiği ve buna ben· 
zer bir takım ayn muame
lelere tibi tutulduğu g6rill 
miiştür. Maarü Veklleti pa
ralı ve parasız yatdı talebe 
arasında fark gözetilmeme
sini, parasız yatılı talebenin 
paralannm Maarif Vekile· 
tince verilmekte bulundutu· 
nu ve bu talebenin devlet 
talebesi bulun dutunu ali· 
kadarlara bildirmiştir. 

At koşulan pazar gü
nü yapılacak. 

Yüksek yarıf ve iıllb en
cllmeoinin tertip ettiti 10nba
bar at yarqlan pazar gl
nll kotu alanında saat 14 de 
yapıJacakbr. 

Koşulara lzmir, Bursa, 
Manisa civar kaza ve uhi
yelerden bir çok atlar işti
rak ettirilmektedir. 

Kayıd maameleaine her 
gibı Veteriner Mildtlriyetinde 
devam edilmektedir. 

Bu aeneki koıunun diğ'er 

senelere nazaran daha ha-
raretli olacağı tahmin olu-
nayor. 

-
Kızllay vilayetimi~ 
100 çadır gönderdi . 

Sındırgı pana 
ahş veriş pek 

retli oldu. 
Sındırgı, [Huaual) 

Eylilde açılan 

sair senelerde ol ... 
btlyllk bir klyll we 
rici gize çarpıyorda-

Muhtelif eaaafıa 

ettiği panayırda 

hayvan allf Yerİfİ ~ 
olmuttur. 

Kazamız baJlu ba 
panayırclu çok 
darlar. -
lvrindi panaytn 

pand1. 
lniadi, (H...ı) -' 

biyemizcle ilk defa jıl 
lilde açılan hayvan 

nnda havalana • 
dolayiaile lmid ecliJell 

elde cclilememiftir· 
mafih al1t verit 

panacakbr. 

Oöğme id • 
Okçukara mahall 

Mehmet Ali imünde 
Martlı mahallesinde 
as 1aılanndaki ila • 
aclamı tokatla dl~IPlll 
clia ve tikl,et oJaad 
yakalanarak atllife,. 

zırı ikinci defa olarak Moı 
kovaya gitmittir. Bu zat 
dün Moıkovada 15 saat ıe 
çirdikten sonra geri dan
mlif ve Eatonya Reisicum
huru Ye Bqkamandanı ile 
glriittip yaziyeti bildirmiş 

ve bunun tlzerine Estonya 
kabinesi bir toplantı yapDllf 
hr. Bu toplanbdan •nra 
Harici1e Nazın tekçar Moa· 
kovaya llareket etmiftir. 

Ankara, 27 (Hu..ı) - mittir. 
Kızılay Cemiyeti Umumi ~ 

Merkezi zelzele feliketzede Üç kadın basma 
lerine yardımlara devam 
etmektedir. Bergamada 
açıkta kalan yurddatlar için 
bmire 150; Blirbaniye, Ay
vahk, Altınoluk aelzele fe
llketzedeleri için de Bah
keaire 100 çadır ılnderp-

IDİflir. 

Şehrimize batb 
k&ytlnden Hanife, 'I 
Emine ismindeki 
manifaturacı Abd 

dltlkkllllll~ 



~IJlll 1939 

:w:--lininin nutku, demokrasi
~ harp karan ve üç sual .. 

TORKDtı.i Sayfa S 

SOVYET KIT ALARI 
ESTONYA HUDUDUNDA 

..... - (Bqtarafı birinci sayfada) 1 23 kilometre kadar yaklq
.._ ~attmı yarmak, bTtaraf bir memleketten geçmek ve yaya müracaat etmesi Es-

1 

mıılarclır. Bu sabah hududa 
-~, abJokada devam etmek mümkün imiş, amma... tonya mebafilinde büyük vaı.ı olacaklardır. 
~ 27 (A.A.)-Stefani tatbik ettiği otarti sistemi, bir teessür husule getirmiş Macarlar, mültecilere yar 
~diriyor: ihtiyat stoklar1, Polonya tir. dım için ellerinden geleni 
L._;-•İn nutkuna ceva· topraklarınm zenginlikleri Sovyet kıtaabnın da Es yapmaktadırlar. 
~ devam etmek ka· ve şark komıularlDın ken tonya hududunda tahtit Uzsok Polonya Macaria-

teyid eden yan res disine verecekleri iptidai edildiği bildirilmektedir. ı tan hududu - 26 IA.A.) -
ve Fransn. nota maddeler sayesinee 1914 de Londra, 26 [Radyo) Rus kıtalarının yana sabah 

t.lyan ıazeteleri ta· bulunduğu vaziyette değil- Moskovadan haber veriliyor: 1 buraya geleceği bildiril!Rk 
nqredilmektedir. dir. Her halde abloka ve Estonya ile Rusya arasın- tedir. 

IUeteler, lngiliz ve harp bir kaç sene sürecek d~ki mii.na~ebat ansızm .g~r- Rus kataları bu suretle 
zimandarlanna bu ve lngiltere ile Fransa bil- ganle.1mı~tır. Rus Ha~~ye bütün Polonya - Macar la•· 

· bas . Komıserı, Estonya Harıcıye dudunu ve Slovak hudada-
llBkinlan ve mü• 

1 
sa ımparatorluk toprak- 1 N"'••n Seltere ı·kı" teklı"fte 

· · bakk d d b ı - nun da 25 kilometresini tut-Yaziyetı ın a ann a unun zarar arını bulunmuı ve Rusyamn Es-
bazı milhim sualler görecektir. 1 d · b" b . ' mut olacaklardır. 

L N"b tonya an ır ma reç ıste Moskova 27 (A A ) _ 
.:ta dırlar. ı ayet, Almanyanın da, I m· · · E t d · ti. ' · 'll.,._ -- -· d 1 . gını, s onya enız ca- Kn:ılordu kurmayımn tebli-
~ d'ltalia, müdü iifman annın uyuımak ıs- 1 retinde Rus nüfuzunun bi- A-. d d 25 1 ld d 

:_ t d"· · k · d"k ı 5ın e, or unun ey 6 e e ._zui,le neırettiti eme ıgane anaat getir 1 - kim olması iktiza ettiğini hudud hattına dojru ilerle-
~--'e Alman mille ten sonra biitiin harp vası- 1 beyan eylemiştir Ültimatom 1 . d d k S b. QI k . . · mesıne evam e ere u 
~ '11tler aleyhinde ayak tal~ım u~anarak vazıyetı şeklinde vuku bulan bu tek- ı valki, Gonirikof, Pemdaga 
~Jl istihdaf eden t~cıl etmesı de beklenebi- lifler, tayare ile ~e~ole gi içikai, Rbeik, ondz, Opelin, 

l)eJ siyui propaganda lır. l derek Estonya Harıcıye Na- Dubenka Komarof Lav 
Bu ga~eteye röre harp o zırı ile Estonya kabinesi er- Revbnik 've Kozilov ~birle· 

" bir tarafa bırak ki d 00dd or-zaman korkpnç ve tahrip- nı. aras~n .a ~zun mu et rini ifgal ettiği bildirilmek 
Jle lngiltere ile kir bir şekil abr ve zafer tetk!k edılmıştır. ~iter, son tedir . 

..: ~ harbe devam et gittikçe uzaklatır ve harap dakıkada tayare ile te.kr~r Moakova, 27 [Radyo) --

. ~· ellerinde üç çare olan diinyanm' külleri altın Moskovaya hareket etmııtır. Bir kaç giindenberi barada 
~u yazmaktadır. j da gömillüp k;hr. Moakova, 27 (A. A.) bulunmakta olan Eatonya 
~ birinciai, pek kuv. Roma 27 (Radyo) _ Estonya Hariciye Nazın Sel- Hariciye Nazırı Selter, bu aa-

..a.n Sigfrid hatbna M ı · '. b .. dl' ı ter, Molotof tarafından çağ- bab Hariciye Komiseri Mo-
L....ıt. usso ını, ugun a ıye na· ld k . 
-srudan doğruya ta o· G d" . k b 1 rı ı tan kremhn sarayına lotof tarafından tekrar ka-

k • oıır ı b. z1rı :oo ran ıyı a u davet edildikten sonra der-
~e tir. uuy e ır 1 t . t • o· G d f bul edilmif ve bir miiddet 

b 1 k · k- e mış 1 •• IDO ran •· a- bal tayare ile hareket etmit· k k u unma ım anı 1 • t• • . d onuıtu tan sonra tayare ....___ F k b tıs 11. nızamnamesJD e ya . 
--aycattur a at u br. ile Revale hareket eylemif-

k . hl.k l. 1 pdacak tadilAt bakkmdaki Havas aJ·ansı, Molotofun f pe te ı e ı o a li . b M r . . ır. 
'tİbi in1a11 ve malzeme ti yı ayı. UHO 1nıye vermlf Seltere Estonyanın bitaraf· Moskova, 27 [A.A.J 

f d k .. 1 ki r. hğı hakkındaki Sovyet is Rus kıtaab, Slovak budud 
ç e a ar ı ara p . 27 I A A ) "L 
llnı da istilzam . a~ıs . . : a 1 teklerini tebliğ eylemiş ol lanna 25 kilometre mesafe 

~ • biter cihetten nüfuı· ' Vı;t~ı~e,. gaz~tesı~d~kM•:;- I duğunu zannetmektedir. ye gelmişlerdir . Rus kıtaa-
\ ~ zayıf olan Franıa •0ft1?1°10 nbut u Ga ın a Paris, M27 [R~dyo) Po- 1 tınm diğer bir kısmı da 

t . s· .d b te ıratta ulunan uıtave lonya acarııtan budu· Macar bududlanna vasıl ol 
erenın ıgfrı at 1 h b k k. " n. d d k" H . b 1 l d ~ ttrlllak . . . . k er ve, u nutu ta ı su· un a ı avas aJansı mu a- mut ar 11 • 

.. ~ '-a 1_ dalfıne ~me kütu Fransız - lngiliz dava biri bildiiryor: •----------·· 
&a r zayaat ver · . . . . . K ti k "kt d TO RK 1 1 İti . 

1
• . ıı ıçın memnunıyeb mucıp arpa ara ço mı ar a D L 

enne ge ır mı aca bir hadise olarak kaydedi- kar yağmıştır. Dün hududa 
~'- J • . yor ve diyor ki: kadar ilerlemeleri beklenen 

Ye ngılteremn M ı · · · b ...ıı. k.. Rus kuvvetleri gelememi•ler· t d b"l ki . 2 usso anının U5uD u va- ..,. 
e e ı ece en · tt b" ö ı · dir. Alman kıtaları bu m1n· \.....~ . zıye e ır fey s y ememesı 

-.._~ hem hudud bır tabiidir. söyleıeydi dün takayı tabliye etmiflerdir. 
~ e~ İltill etmek ıu dost olduğu bir hilkiimet Emin bir membadan bildiril-

Sıgf rid hattanın ar hakkında şiddetli bir hl- diğine göre, Ruslar, hududa 
•itmektir Fakat bu k.. · · ed kt" els, • • um vermeıı ıca p ece ı. harekete geçmeğe mecbur 
etin bitaraflığını ta· Mo11olini, bir delilik hareke j tti" .. · b d. b" 

te len d . . d b 1 b h ku e gı zaman e e ı ır su
~ çük _evl~tl~r~n I t~n ~ u unan u . Ü -_nete , rette bitaraf lığa · bağh ka · 
~ ve biimyetı _ıçan I şımdı !ilklenmek 11tem?or, lacak bir bitaraf değildir. 

lannı söyhyen fakat ıcraat adamı oldugun Kendisi için henüz "tarihi 
'L~e _lagilterenin bay- dan bot yere söylemek de kararlar am• gelmemit g6-
~ette bulanacak istemiyor. S6ylemek lüzum rünllyor. f!) 

Q_ ...._.._r edilemez. ve faydasını hissettiği za Roma, 27 (Radyo) - Ve 
~ çare, iktisadi ab man a6yliyecek ve bizzat liabd Onberto, bu giin Mua 
~Fakat bu ailihta icraata geçecektir. Çnnkll solini ile konuşmu' ve ku
~ ıare kendiaiaden icraat adamı, memleketinin mandasında bulunan birinci 

• aemerelui •ermİ- şeref ve menfaati mevzuu- grubun vaziyeti hakkında 
· Çbkı Almanya bahiı olduğu ve kendisini uzun bir rapor vermittir. 

Günliik siyasi gazete 

Sahibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTiN KARAN 

Neıriyat müdürü 
FUAT BIL'AL 

Yllhtı: 800, altı ayhtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adru: Balıkuiı TQrlulili 
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Sayfa : 4 TORKDİLİ 28 Eyl61 1~ 

Bahkesir Askeri Satın • 
Alma Komisyonundan: 1 KİRALIK EV 

yon 
1 inıaa~;h:ç~~r c::~::e~=s~:::~:!~!:r. yapılacak pav- Camikebir caddesi üzerinde ve ıtfaiye garaja ~ 
2 - Tahmin edilen bedeli 1285 lira 51 kuruştur. şısındaki Kepsütlü Hacı Osma? oğullarına aid~ 
3 Muvakkat teminatı 96 lira 41 kuruştur. yük bina kiraya verilecektir. Üst katta üç ,J 
4 - ihalesi 14/10/939 cumartesi günü saat 10 da Ba- "# oda ile bir salon, orta katta iki oda bir sa}oo~ 

lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve .•~'.:a 
~ mutbab ve elektrik tesisatı bulunan bu bina kİP7-

5 - Keıif ve fartnamesini görmek istiyenler her gün ı •erilecektir. Talip olanların şu adrese müracaatll" 
komisyonda görebilir. Taliplerin 1.-.elli belgeler ve muvak-
kat teminatları ile birlikte komisyona müracaatlan lnzumu M f K ,.., ü tü Bedestanında kunduracı Mustafa ep 
ilin olunur. 
___________________ 4_-__ 1=_30_6~,~~ll:~Jl?ôt~~~ 

Bahkesir Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - 15/9/939 Tarihinde Manyas kaymakamlJğı huzu
rile ihalesi · yapılmak üzere eksiltmeye konulan Manyas 
bük6met konağının ikmali in aatına mezkur günde talip 
zuhur etmediğinden dolayı ihale müddeti 30 9/939 tarihi
ne kadar uzatılmıştır. 

2 - İşin bedeli keşfi 1600 liradır. 
3 Bu işe ait evrak şunlardır: Fiat bordrosu ve me-

saha cetveli, keşif hulasa cetveli, nafıa dapı işleri fenni 
Ye umumi şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
eksiltme şartnamesi, mukavele örneği olup istiyenler bu 
evrakı her gün Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilir
ler. 

4 - Eksiltme 30/9 9"9 tarihine rasthyan cumartesi 
günü saat on beşte Manyas hükumet konağında kayma
kamlık makamında teşekkül edecek nafıa eksiltme kom
siyonu huzurunda yapılacağından isteklilerin mezkür kom
ıiyona müracaatları. 

5 - İ~teklilerin bu işe ajt 120 liralık muvakkat temi
natım Manyas mal sandığına yabrdıklanne dair makbuz 
•eya bu miktarda şayam kabul banka mektubu ile ihale
den en son sekiz gün evvel Balıkesir valiliğine müracaat
la alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikası ile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte eksiltme komisyo
Du reisliğine müracaatları ilan olunur. 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: 
Kepsüt belediyesine ait Çukurağıl merasmm kışlık ko

yun otlakiyesi eski şerait altmda 939 birinciteşrin ayı

nın 10 ncu salı günü saat 16 da Kepsüt belediye daire 
sinde icara verilmek üzere ihalesi yapılacağı ilan olunur. 

3 - 1 308 

Susığ1rltk kazası Omiteli muhtarhğından: 
Otlakiye için köyümüzün Ôküzçaym mevkiindeki 1000 

dönüm miktarındaki mera 4/ I 0/Q39 tarihinde saat 14 de iha
le olunacağından alakadarların mezkur tarihe kadar Ümit
eli köyü heyeti ihtiyariyesine müracaat etmeleri ilan olu 
nur. 

3 - 1 - 312 

Bahkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 Kor merkez birliklerinin ibtiyaçl•rı için eksiltme-

r;.~:;İLİ MATBAASI 
6 
&I 

l!ii Viliyet matbaası, Türkdili matbaası adı at~ 
a gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. .. ~ 

1 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karılCJ,... 

hizmet eden (( TÜRKDİLI » gazetesi bu suretle ~ 1 geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

i TÜRKDİLİ MATBAASI 
~ __.,, 
• I! Ucuz, temiı ve süratle berkesin ihtiyaçlarıol:. 
ı vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
"""' nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI i 
!§ Her yerden sipariş kabul eder ve isteniJdıfl fi' 
e kilde hazırlar. 

ii DiKKAT: Matbaa işlerile alakadar be ~ 
ı muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir 

il Türkdili matbaası - Balı~ 
5 -._DlllllllBiild&llllDID•1&•ne•rm11ı••m .. ,.iiii ... · ı•ı 1' ıl''I 1: 

KIRTASİYECİ 

KADRİ UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü )ıJt' 

tasiye levazımını ucuz olarak teflİ" 
edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kAQıtlar 
ye konulan 18/9/939 da ihale edileceği evvelce ilin olu- I 
aan 33 ton nohuda verilen fia.t komutanhkça pabah g6- &..~ .. 
rilldüğiinden on gün daha uzatılmıştır. ~ 

2 - 29/9/939 Cuma glinü n•t 10 da ihale edilecek
tir. B~addıtı yer: Türkdıli matbaası-~ 

17 


