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4'11erika Müttefiklere Silah, Cephane Satacak 

iju SabahS~.n e Ka;;; V ;~i"i~cek. 
'1iittefikler şimdiye kadar Ame TiCARET VEKALETi 

rikaya bir milyar dolarlık 
sipariş verdiler. Polonya ya mal sev ketmiş olup 

~•gton, 3 ( Radyo ] Ambargo kalktıktan son da paralarını alamamış olan tÜC
~ fl11, kanununun tadili ra niuharipler silih ve mü carlarımızın Vekalete müracaa
~?daki proje, Pitmanın hi111111atı peşin para ile ala 

~1 naza~ına gire _ko~ caklar ve kendi vapurlarile tını bildiriyor. · 
\ de muzakere edılmış nakledeceklerdir. 
' '9ıun münakatalardan Fransa ve ı·ngiltere daha Ankara, 3 IA.A.J 

t~ bti .. k b' k · tl ret Vekaletinden 
ya ır e serıye e Ç.imdiden birçok mühimmat 

Tica- 1 tavassıt banka dekontu ve· 
tebliğ saire gibi müsbet vesikalar-

la birlikte derhal Ticaret \; olunmuşhır. B• hi- T edilmiştir: 
ıı....,.1 Aınerikada derin bir ve harp vasıtası ısmarlamış Polonyaya ma l sevkedil Vekaletine müracaatlara ti-
~"niyet uyandırmıştır. (Sonu üçüncü sayfada ) miş olup da son vaziyetler zımdır. 

'""'-et, ıilih ve mü- dolayısile alacakları henüz -==========--s.:•t ambargoıunun kal- Finlandiya -Rus mü- Polonya klering müessese yabancı 
ttL.. •aı için derhal lizım since Türkiye Cumhuriyeti 
~tedbirleri almıtbr. zakerelerİ başladl. Merkez Bankasına havale Memleketlerden dö-

' dra, 3 (Radyo) - Ya edilmemiş olan ihracatcıla- nen talebeler Maarif 
"-....,_h (bupn l iyan ve Londra, 3 1 Radyo J - rımızın maHannm Polonya ya 
..._......._n meclisleri Ambar· Moskovada bulunmakta olan sevk, ithal ve alakadar it· vekaletine baş 
~~ kaldırılması hususun- Fialandiya mürahbası bu halitcı tarafından teselliim vuracaklar 
~ arada sonuncu mii- akfam Kremline kabul olun- edildiğini m:ibeyyin ihracat Ankara, 3 [A.A.I 
' ~leri yapacaklar, bazı muştur. Müzakereler devam beyannamesi satış faturası Fransa, Belçika, İngiltere . 

~~~~e-tm_e_k_t_ed_i_r·~~~~~~~-v_e_y_a~m_u_sa_d_d_a_k~s_u_r_et_i_m~"~ isviçre veİtalyada hikimet 
hesabına tahsilde iken me•· 
lekete alman okuma yerJe · 
rindeo hangi tarihte ayrıt · 

HALİFAKSIN LOROLAR KAMARASINOAKi BEYANATI 
'ıiedefimize Nasıl Ve Ne Zaman Varacağımızı 

Şimdiden Tayine İmkan Yoktur.,, 
~~tıdra, 3 !Radyo] , ,.. , 
~~ •r Kamarasında bari- Hatay Vılayetı meb-
)'~ı "•ıırı Halifaka ıulha ti , İ b't 
~ 'flllak için her,eyden us namze en es 1 
t~td: .. . İtimat olmak lazım I d 
~ .. ~~•ni söylemi, ve demi,- o un u 

~... Ankara ~ [A.A. I Ha · 
l,til •rp gayelerinin tarifi, tay vilayeti mebus intihabı 
~ tereyi olduğu kadar do- teftiş he yetince, vilayetin 
~~ Y~nları ve müttefikleri umum ııiifusuna nazaran ve 
'~ ikadar eder. Tuttuğu- intihabı mebu!ian kanununa 
'ıııııtol açıktır. Bizi hiç bir tevfikan bu vilaye tten beş 
'~t ~ket Yeya hükimet ba- mebus seçilmesine ka rar ve 
'fi~ llthisarına alamaz. Ma- rilmiş ve Cumhuriyet Halk 
' her teklifi tedLdke Partisi Genel başkanlık di 
' bulunmalıyız. Hedefi- vanı açık bulunan bu beş 
""- llctsıl ve ne zamaa va- LORO HALIFAKS mebusluk için bugiin on iki 

t'iını şimdiden tayiae imkin yoktur » namzet ilan etmişti r. 

dıklarını ve hangi tarihte 
memlekete geldiklerini açık 
adreslerile ve ençok bir haf
ta içinde birer mektupla 
Maarif Vekaleti yük~k 
öğretmen genel direktörli
ğüne bildirmeleri istenmek 
t edir. --------
Vekiller heyeti 

Kahve idhalini ser-
i best b1rakt1. 

Ankara, 3 !Hus•sil -
Dün Vekiller heyeti mutat 
içtimaını yapmış, ayın biriı11 · 
de müddeti biten Brezily& 
kahve ticaret şirketinin tem · 
dit edilmemesine, memleke 
te Takas yolu ile kahve id-

(Sonu üçüncü sayfada) 
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SEHİR HABERLE 1 
Ebe 

·~---- RZ"'WZ-~ 

Ölümünün yıldönümü için cu
ma günü, Halkevinde 

toplanılacak. 
Ebedi Şef 

. ..\tatürk ü n 

elömünün yıl 
tlönümü mü-

•uehetile ya 
pılacak ihti
fale ait ha
ıırlıklar ta
mamlanın ı ş 

bulunmakta 
dır. 

10 İkinciteş 
rin 1939 cu ATATÜRK PARKINDAKI MADALYON 
ma günü, saat 9,05 de Vali muharrer bina dahilindeki 
~aşta olmak iizerc Askeri topiantı nihayet bulacaktır. 
aakam amirlerile, daire re- f-lalkevinden çıkıldıktan 
iıleri, Parti ve Halkevi men- sonrn, Gençlik Kulfıbünün 
ıupları, resmi ve hususi te- teşkil edeceği hale içinde 
-?Ckküllerin mümessilleri bu topluca, çelenkler önde ol-
toplantıya Halkevi tarafın mak üzere, Atatürk parkı 
un davet edilecektir. 

Beş dakika saygı sükfı na gid;Ierek, Atatürk ma 
tundan sonra Lise Türkçe dalyonuna çelenkler kona 
öğretmeni Cezmi Berktin, caktır. Burada A\•ukat E!ıat 
Atatürkün hayatı ve yarat- Budakoğlunun bir söylevi 
laiı eserler hakkında kısa dinlenildikten sonra toplantı 
bir söylev verecek, bunu mü- bitmiş olacaktır. 
teakip Lise Tarih öğretme Ogün, her okul, kendi 
ni Refet Onurlu, Milli Şefin binası dahilinde, ihtifal proğ-
.,eyannameaini okuyacak rammı tatbik edecektir. 

Vilayet Daimi Encümeninin 
verdiği kararlar. 

Vilayet Daimi Encümeni, 
haftalık mutat toplantısını 

Vali Recai Gürelinin Baş 
kilnhğında yapmıştır. 

Ruznamedeki maddeler 
ietkik ve müzakere edildik 
ten sonra, Gönen Kazası 
merkezindeki üçüncü ilk 
okulun ikmal inşaatı işine 

talip çıkmadığından on gün 
müddetle temdidine, Bandır 
ma · Gönen yolu üzerinde 
ki Erkili köprüslinün tami 
ri için 762 lira üzerinden 
açık eksiltmeye konulması 
na, Bandırma Sındırğı il-
tisak yolunun hükumet ko 
na;ı önüne tesadüf eden 
lusımlardaki kaldırımların 

emaneten yaptırılmasına ve 
kanuni sebepler dolayısile 

Manyas, Sındırğı ve susığır 
lık kazaları tahakkukundan 
bazı vergilerin terkini ile 
merkez ilk okullarında tele 
fon hatlarının tesisine ka 
rar verildikten sonra ıç 

tima sona ermiştir. 

•&ıaı9ıı.:aıt-. , .. ~-~--

~ Fitremizi, yine kartal- f 
t larımız için, göklerden t 1 yağacak ölüme karşı bizi fı 
~ koruyacak Kızılay için, ~ 
t yurdun yarınki koruyucu- t 
G ları yavrularımız için ve • 
t receğiz. t 
ı.. .... ., .... C' •••• .! 

Talebenin 24 saatte ne şekilde 
çalışacağı tesbit edildi. _, 

Maarif Vekilliii okullar- Jışmadan sonra bu la ~ 
da leyli ve nehari olarak taki raporunu hazırbY' 
ders gören talebenin 24 vekilliğe vermiştir. ,il 
saatlik mesai şeklini karar- Talebenin normal •e ~ 
]aştırmak üzere Ankarada hi itiyat ve kaidelere W 
bir komisyon toplamıştır. 24 saatte ne şekilde ç• 

Talebenin 24 saatlik cağı tesbit edihniştir ~ 
sıhhi çalışma proğramını Maarif vekilliği t;,;
tesbit etmek üzere Ankara- edilen bu raporu . ta IJ"' 
da Maarif Vekili Hasan Ali ederek eüroşür habode ~ 
Yücelin l>aşkanhğı altında tırmak üzere matbaaya lef 
profesör Akil Muhtar, pro dermiştir. Büroşürde ~ 
f esör Neşet Ömer, profesör ve nehari bütün t~le a1 
Ihsan Hilmi, profesör Hiriş vaziyeti göıterilmiştı~· ~ 
ve doçPnt Muhittin, veka roşürler bilahare leylı ... ~.4 
let sağhk müfettişi Celil ve )arda tatbik edilece'l~P~ 
Pr. Kerimden milrekkep bir nehari qlan talebeP1 

heyet 20 gün süren bir ça- velilerine dağıtılacaktıf· 

Üç tütün baş satıcı- 1 Bu. ak~JJJ..,, 
lartntn Vazifelerine Hal~~vınd.~ mu~a -;_ 

. . ve fılım gosterıle~.=.; 
SOn Venldt. iki haftadan beri ~· 

İnhisarlar idaresince, ken Temsilkolu tarafındall ,ı( 
di mıntakalarında satmak lanmakta olan ccBayrak, 
suretile, fazla iskonto ile gisiu piyeıile HopefeJI~ 
idareden aldıkları mamül komedisinin son pro , 
tütünleri köylerindeki depo akşam muvaffakiyetle 'I 
larına götürmeyip iskonto mıştır. ~ 
!arından daha fazla kazan Bu piyesler bu • tJ 
mak heveıile şehrimizde sat Halkevi salonunda ~-~ 
tıkları anlaşılmış, takip ve de halkımıza temsil edıle' 
tarassut neticesinde, cürmü tir. _,.jl 

h d k T "ld .. tıP-meş ut halin e ya alanan emaı en once, :.JI 
Şamlı, Savaştepe, Bigadı- vekaleti tarafından ?' 
cın Yağcılar nahiyesi baş rilen uŞap hastalığP> İ f' 
bayilerinin vazifelerine son deki öğretici bir filia> 
.verilmiş ve haklarında ka- terirecek,.ti_r_. __ _ 

nuni muameleye girişilmiş 

tir. 

Hem suçlu, hem güçlü 
Umurbey mahallesinden 

Hicabi isminde birisi, evvel
ki akşam ıerhoş oldup 
halde Halkevi bahçesine gel 
miş ve etrafa sarkıntılık 

yapmak suretile rezalet çı-

kararak kaçmıştır. Dün sa
bah da Halkevinc gelerek 
Riyaset odasının camını kır
dığı iddia ve şikayet oldu 
ğundan, suçlu zabıtanın yap· 
tıiı sıkı bir takip neticesin· 
de dün sabah saat 10 da 
yakalanarak ~dliyeye veril 
miştir. 

Bir tayin . 
ŞehTimiz lisesi Yar '!:Jı 

törlerinden Süleyman ,ıı 
Ayvalık orta okul direlı 
lüğüne tayin edilmiştir· cJ 
Bir yangın başlaııt,_, 

Evvelki gün, kebabc1 r,11 
seyinin dükkanında, ba~ 
biriken kurumların b ~ 
bire tutuşmasile bir Y'·/'. 
başlangıcı husüle gel~tf' 

Yangın, büyümede~ ~ 
iye yetişmiş ve söndur ·~ 
tür. Bacasını temizle.O'~ 
kebabcı Hüseyin de h•lı f' 
da tutulan evrakla adlif' 
verilmiştir. 
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~ltlerika müttefiklere silah ve · .-UIURtlHUflHl•llBllllmll .... lll•IU l Ul••mıııı ı" 

~ cephane satacak. == 
~ tlrafı birinci sayfada) I başlamıştır. Ambargonun 
~ll:ıalctadır. kaldırılması hakkındaki ka- = 
ıı_ dra, 3 (Radyo) - Bu· nun kabul olunur olunmaz, el 
'~ F:ransada Ambargo bu ta yareler hemen ait ol 

11... lldırılması hususunda dukları memleketlere sevk 
l.l"fQ" 1 

Dikili ve havalisi zelzele fe_ 1 
laketzedelerine yardımı ii 

listesi 

1 
' lt Jenin mcbusan mec- edilecekletdir. = 
~ b~afından kabulü bü- Amerika bir hafta zarfın- • 

Lira 

525 

Kuruş 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

Evvelki yekun 
' ır memnuniyet uyan da binlerce tayare hazırlı- ı=== 
~ lftır yabilecektir. 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Halil Peynirci 
Ramazan Y aicı 

.~it Parisien: Vaşington, 3 [Radyo] - 1 
llıG l'tıerikanm çok kıymet Ambargo kanunu ilga edil- 1 ı!E 

Zeynel Tekin Kahveci ~ 

' qberetine pek yakın- diği takdirue mütehassısla- ı 
t '11llıun temini için mad rın ısmarladığı sekiz yüz ta- ı 
~~ . 

~. Utaberet takip edecek- yare derhal sevkolunacak-
ı O 

00 

Asım Bitirgen Ekmekçi 
Ahmet Bezcioğlu Saatci 
Şahap Ataklı Bakkal 

~ denıektedir tır. 
~ht~ogton, 3 (Radyo) - Şimdiye kadar •erilen si- ~ 
\t 1 ttı hangarlarında büyük parişlcrin bir milyar dolar I s 
\~: A.nıerikan bombardı- olduğu tahmin edilmekte 

Oı 

00 
00 

Abdurrahim Tanlı Peynirci 
Mustafa Y amansel Bakkal 
Kadri Sökmen Kırtasiyeci 

1 • 
~~;;~;ı·~U·~~~~;;~ dir. 

~asında teati olunan 
~otaıarın metinleri 

DİKİLİ, 

ı;"~ra, 3 [Radyo] 
~' ıle Yunanistan ara-

\1 ~ teati olunan notalar 
' er iki hükumet sulh si 
~ tine devam edecekleri 
lıt ~t birbirlerile anlaşma 
t

11
''-oda samimi duyğula

t~· y ıt etmişlerdir. 
t~1 "tao.nistan ve İtalya 23 
\) lıl 1928 tarihli pakta 

~lıtt hareket edeceklerdir. 
~ lirıa 3 (Radyo] Bü-

\, 'r Unanistan için bir 

\ Qkrnek tesbit edilmiş 
~ U suretle senede bir 

~Otı )' f . k. b ıra tasarru ım a 
~•ıl olacaktır. 

ltJRKDILI 
~Qt\)"·k u siyasi gazete 

&ah· . - ·~-
1hı : Balıkesir mebusu 

~AYRETTİN KARAN 

NC4riyat müdürü 
F'UAT BIL'AL 

lh ........__, . 
h 800, altı avlığı 400 k r. s . 

\)ısı (3) kuruştur. 
1(/ 

~ Ballkesir Tlirkdili 

Altınova ve 
Gömeç zelzele felaketzede 
lerine yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila-

' yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gelen şiddetli 

zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbanı
nın iztirabını çeken 
yurddaşlarımıza şehri 

miz namına yapılacak 
yardım için Kızılay Ce-
miyeti tarafından teşek
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek hayır 

.. ver halkımızın teber
rülerini tcsbite başla-

mı br. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster-

diğin yüksek hamiyet 
ve feda kir lığını bu ke · 
re de esirgemiyeceğin 

den emin olarak bu 

1 
milli ve vatani .ya.rdı- ı 
ma seve seve ıştırak 

edeceğini umuy~.u.z._. 

Ribentrop tekrar Mos
kovaya gidecek. 
Londra, 3 [Radyo) 

Berlinden buraya gelen ha
berlere göre Almanya Ha 
riciye Nazı Fon Ribentrop 
bu ay nihayetine doğru 
üçüncü defa olarak Mosko 
vaya gidecektiri 

1 
1 
1 
·ı 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
u ı 

00 
O> 
(o 

() 

0,) 

Mustafa Bölükbaşı Kebabcı 
Hekir İptaş Kahveci 
Rıfkı Erdin Bayi 
Ali Yeşilbaş Ekmekçi 
Mehmet Keklik Parti Kaza 

1 
B 
~ 
= 

İdare 1 
heyetinden il 
Yemişci §1 Mustafa Kampus 

Tahir 
Ahmet İstanbYllu· 
oğlu 

Tabak 
Kuyumcu 1 

Basri Baştuz Bakkal S§ 

İsmail Aktarmalı Manifaturacı : 

d = Hüseyin Şahlan Tüccar an = 
Mehmet Özgelen Bakkal & 

Abdullah Tırpan Kasap i 
iiiE OU Fuat Şekerci 5!E 

Su Hüıeyin Özdem Manifaturacı ~ 
50 Ahmet Serpen Bakkal == 
Su Osman Nuri Kahveci =:: 

= 50 Ahmet Kayabak Manifaturacı E 
50 Salih Kaya .. : 
5 ı Mehmet Ödemişlioğlu ,, == -5o Ahmet Kumru .. s 
5 ı Yusuf Duyan = 

-== 5 ) Rifat Kıral .. = 
50 Bekir Gümüşer " 1 

il 555 00 Y ekim ~ 

'•11m11uımıunuu111U1111111 ...... _ıııııı•n ııl 
İzmir, Dikili ve Öde- 1 Vekiller heyeti 

. t el ele Oldu (Baş tarafı birinci sayfada} 
mış e z z halinin tamamen serbest 
Ankara, 3 (Radyo} - bırakılmasına karar ver · 

Bugün saat 16,55 te İz· miştir. 
mirde oldukça şiddetli, Di- Memlekette mevcut kah
kilide üç saniye devam eden ve stoku dört aylık ihtiyacı 
zelzele olmuştur. Zelzele karşılayacak derecededir. 
Ödemişte de orta şiddette Belçika statüsü ka-
hissedilmiştir. rarlar verdi. 

Göring Romaya gi-
decekmiş 

Paris1 3 [Radyo] - B. 
Göringin yakında Romaya 
gitmesi muhtemeldir. 

Londra, 3 [Radyoj - Bel
çika statüsü bugiin topla· 

narak bazı kararlar vermiştir. 
Bu arada statü, Belçikanın 

bitaraflığına riayet oluna 
cağı kanaati izhar etmiştir. 
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• VATANDAŞ! ~· TÜRKDİLİ MATBAASI 

~ G""k 1 ~ ~ o ten ge ecek tehlikeye karşı iyi lif m hazırlanmak, milletin bütün fertlerini ~ 
~ ayrı ayrı düşündüren bir davadır. Bu I~ 1 mevzua hiç bir Türk vatandaşı kayıtsız ~ .: 
m kalamaz. ~ 

~---~~ ..... :+:il 

DOKTOR 
Fahriye Altaylı 

1 KADIN. H~ST ALIKLARI ,yE DOGUM ~ I = BİRiNCi SINIF MÜTEHASSISI ! I 
li>l Muayenehane: Milllkuvvetler caddesi No: 134 11 

~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT IJ ' 1 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL 4 

1 

VE TEDA Vi EDER. • 
:; 

Çandır köyü ihtiyar heyetinden: 
Köyümüze ait çayır ve mera açık artırma suretile ica 

ra verilecektir. İsteklilerin ihale tarihi olan 16 11-939 per
şe1abe giinü şartnameyi görmek ve ihaleye iştirak etmek 
üzere heyetimize müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 348 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Maltallesi: Sokağı: Cinsi: Mevkii: Seaelik icarı 
Martlı Ali Hikmet Paşa Dükkan Hapishane içi 401 lira 

d• 
Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı aJtıll 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. :
1
,,i.,e 

14 Seneden b~ri muntazaman çıkan ve karı d•b' 
hizmet eden « TÜRKDILİ » gazetesi bu suretle 
geniş bir şekilde çalışrnağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBA~ 
,e· 

Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarıP• 1'D' 
\'ap verecek, herkesi memnun edec~k bir şekle 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MA TBAAŞ! 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiiİ f' 

kilde hazırlar. 
ı• 

DfKKA T: Matbaa işlerile alakadar her tlf 

muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası • Balıkesit' 

KIRTASİYECİ 

K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü ~ .,, 

tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

ucuz olarak teııt• 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Saltaihisar Tahta pazarı Dükkan Tahta pazarı 18 lira 1 

Bi~ sene miiddetle kiraya verilecek olan iki dükkanın j 
cehelı yukarıya çıkarılmıştır İlan olunur. 

Bah~esir Vilayet Daimi Encümeninden: 
3 Senelik rü;umu t/ 4 1 354 . 

Mevkii: Hektar: Nisbiycsi: Lira; Muvakkat tenıio•t 
---------------~ ------ Ayayorgi 20 3000 225 

Mandıra 25 1500 11' 

Bahkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı için 30 ton labna, 30 ton pırasa, 
31 ton ıspanak, 2 ton kereviz, 3 ton karnabahar, 3 ton 
havuç açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 ·Tahmin edilen bedeli 3870 lira olup muvakkat 
te111i11atı 290 lira 25 kuruştur. 

3 İhale 20-11-939 pazartesi günü saat 11 de Balı 
kesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartları her giin komisyonda görülebi-
lir. 

5 Taliplerin belli belğer ve muvakkat teminatlarile 
birlikte komisyona müracaatları. 

4 - 1 3SO 

Büyilkm~ymun 11 9000 675 , 1ı 
Erdek kazası hududu dahilinde yukarıda mevkileff l 

zılı üç parça granit taş ocağı üç sene müddetle i"1':ı1 ~ 
rifmek üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya ~~., ,.;-' 

ğu ve 10 giin müddetle temdid edildiği halde tahb~ ~ 
etmediğinden 27-11-939 tarihine rastlayan pazarte•• :~ 
saat 15 de vilayet makammda mütetekkil daimi e~l 
huzurunda ihalesi ·yapılmak üzere bir ay müddetle P' 
lığa bırakılmıştır. ~ 

İstekli_lerin °/o 7,5 teminat akçalarını vezneye Y'~ı 1 
larına dasr .. mak~uz. veya banka mektuplarile ve ~:ıi' 
rumlarını goatenr tıcaret odasından tasdikli ye5ılı 
birlikte daimi encümenimize müracaatları ilin ohııt0'' 

~-----------~ Basıldıtı yer: TürkdıJi matbaası-Balılcefı; 


