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Hitler Garp cephe· 
sine hareket ediyor. 

Alman - Bulgar tica
ret anlaşması 

Sofya, 12 fRadyol 
Sofyada devam etmekte ltu
lunan Alman Bulgar tica
ret muahedesi dün İ•ıa 

edilmiştir. 
-------------------··········~------~~~~~-

ere göre Almanya . dünya zenginliklerinden 
hakkı olan hisseyi istiyor ve zafer içinde 

harbe hazır bulunuyormuş. 
Rusya - Finlandiya 

müzakereleri 
Ankara, 12 IA.A.J Fi•-

12 (A.A.] Kış 

~ 1 kayıtlar1nm açılma· 
"llsebetile Hitler dün 
en aonra bir nutuk 
erek ezcümle demi,tir 

~bir dedet Almanya 
~il eğmeğe icbar ede

e askeri, ne de ik-
laaknndan kimse bizi 

edemez. Ve teslim 
!fit' İcbar edemez ... 
~ !-• Alman milletinin 
~rtuıunu tebarüz ettir· 

harebe fikrinden ne de mu
harebenin uzunluğundan 
korkmaz. Bütün Almanlar 1 

zafer için harp etmeğe ha 
zır~ır. Almanlar bu yolda 
her fedakirhğı yapacaklar
dır. 

Halkı kış ianesine davet 
eden Hitler, sivil ahaliden 
beklenen fedakarlıklarsn cep
hedeki askerlerin fedakar 
hkları yanında hiç mesabe-

! sinde olduğunu söylemiştir. 

Alman halkanın birliği 

tamdır. Bu sözleri halkımı 
zan maneviyatım sarsmak 
için ecnebi memleketlerde 

ileri sürülen budalaca iddia
lara mukabele için söyliiyo 
rum. Biz harp ederek ideo 
lojimizi inki,af ettirdik. 
Onun kıymeti mücadelede 
belli olacaktır. Alman mil 
leti arzusuna göre bayatını 
tanzim edecek bir vaziyete 

(Sonu üçüncü sayfada 

landiya ile Sovyetler 6irlij'i 
arasmdaki müzakereler ya
ran Moskovada başhyacak 

tır. -
Polonya Hariciye Na
zırı İngliz Kralı tara
fından kabul edildi. 

Ankara, 12 IA.A.] - Po
lonya Hariciye Nazırı bu 
ıabah İngiltere Krala tara
fından Kabul edilmiştir. 

'~ •onra nutkuna şöy 
&..J 'ifa etmiştir: 
t b teklifimiz ı eddedil 

l~· 'kdirde Almanya ta 
~'l' laarbe girerek bütün 
~·.:!e çar pıtnıağa karar 

Çemberıavnın 
Hitlere c vabı 

~;· i~;;;;;e~:~ 
------------ ..... I> •••• ··----

~e satacaklar 

İngiliz Başvekili kati netice elde edilinciye kadar harbe 
devam edileceğini söyledi. 

~t ~ .. , 12 [A.A.] in 
\ ~ ile Sovyetler arasın-
\:. ~iirı L'lndrada Sov
~ rtıteai "'ile kalay ve 

lllubadelesi için bir 
İmza edilmiştir 

. 

Ankara, 12 IA.A.] Pa· 
risten bildirildiğine göre 

Çemberlayn bu gün Avam 
Kamarasmda söylediği nu-

tukta Almanyamn muhasa 
mat başlamadan önce mü 

"aya Letonya hududundaki 
askerini çekiyor. 

~ Estonya Başvekilinin oğlu öldürüldü. 
~Dört Rus gemisi Talline gidecek. 

, 12 IA.A.] - Mos ya Hariciye Nazara Urbsys 
' ~erilen resmi bir arasında yapılan müzakere

bıldrildiğin~ g&re ler neticesinda dün aktam 
" Birliği Hariciye bir pakt imza edilmiştir. Bu 

ti Molotof ile Litvan- (Sonu üçüncü sayfada) 

zabereti red ettiğini hatır
lattıktan ve bu sefer Hitler 
tarafından yapılmış olan 
tekliflerin zaptettiği mem 
leketlerin ilhakına tammak 
ve mağluplar hakkında is
tediği gibi muamele tatbik 
hakkım kendisine vermek 

için yalnız söz değil. ayna 
zamanda icraat lazım geldi

iini ve aksi takdirde İngil 
terenin ta sonuna kadar 
vazifesini ifaya devam ede- • 
ceğini ilave etmiştir. 

Rus - Alman hudud 
esasına· müstenid olduğunu 
~öyledikten sonra bunun komisyonu toplandı. 
kabul edilemiyeceğini bil- Ankara, 12 1 Radyo ] -
dirmiş ve hatta Almanya Almanya ile Sovyet Rusya 
Polonyaya ve Çekoslovak- arasında doıtluk muahedMi· 
yaya karşı yapmış olduğu ne tevfikan Sovyet Rusya 

bütün haksızlıkların tami- ;:pl:~:~~~r~ komisyonları 
rini kabul etse bile bu gün- Bu komisyon Alman-Ruı 
kü Almanya hükumeti tara hududun·u tesbit edtcekfir. 
fmdan verilecek sör:iln iti Müzakerelere hariciye, da- • 
için kafi bir garanti teşkil biliye ve ordu erkim işti ' 
etmediğini söylemiş, bunun ı rak etmektedir. 



Sayfa : '2 

Muğ lada tütün satışı 
hazırlıkla rı 

Ankara, 12 jRadyoJ 

M ğla vilayetinin bu yıl 

çok iyi yetişen tütünlerinin 

işleme işı bu sene, her za

mankinden erken yetişmiş 

tir. 

Bu münasebetle satışların 

kanuni zamandan önce b~ş 
lryacağı zannedilmektedir. 

Muğla tlitünleri, bu yaz 

) ağmm un yağması dolayi

sile gayet nefistir. 

-
Dikilide zelzele 

Ankara, 12 IA.A.] - Di-
kUi mıntakasında zelzele 
devam etmektedir. 

Balyahlann Dikili fe
laketzedelerine 

yardımı. 
Balya, 1 Hususi) Kaza -

mn:da Dikili felaketzedeleri -

ne bir yardım olmak iizcre yiiz 

hra toplanarak gönderilmiş 

tir. Bir çok hamiyetli va

tandaşlar, fe laket gören 

ka rde ıerine elden gelen 

~ardımı yapmaktadır . 

Kanşık tereyağı satan 
bir köylü üç aya 

mahkum oldu. 
Pazar da bir çok defalar 

• karışık tereyağı satmakla 
aam alan Ortamandra kö 
yinden Hurşit oğlu Ali, bu 
ulı da h ileli yağ getirerek 
!-atarke n Belediye zabıtası 

tarafından yakalanmış ve 
hakkında tanzim edilen ev . . 
rakla birJikte mahkemeye 
'erilmiştir. 

Dün sulh ceıa mahkeme 
a:inde suçlunun duruşması 

yapıldı. Şimdiye kadar sat
tığı yağların bileli olduğu 1 
ı.abıta raporları ile sabit gö-
rilldüğünden üç ay mahku- 1 
miyete ve 100 lira da para 
enasma çarptırıldı . 

TÜRKDiU 13 s· . ' t · ıı~ 

SEHiR 
., ____ _,,, ____ !..~=-aauw.,_,,..:a:a:.~~=-:111---=- ----•-----~-----~---------------~ 
Halkevi temsil kolu akşam mu- Şehirin i~9' 

vaffak bir temsil verdi. planı üzerıfl · 

Baltacıoğlunun konferans ı alaka ile dinlendi. de yapılan 
tedkikler· Halkevi temsil kolu tara

fından kıymetli fikir adamı 
ve muharrir İsmail Hakkı 
Baltacıoğlunun "Kafa Ta
mircisi,, ile "Andaval Palas,. 
adlı eserleri akşam büyiik bir 
kalabalık huzurunda temsil 
olunmuştur. 

Temsilde Valimiz Recai 
Güreli, Korgeneral Nurettin, 
Çanakkale mebu31arı ve Par
ti mensupları, seçilmiş bir 
seyirci kalabalığı bulunmak 
ta idi. 

Saat 8.30 da temsilden 
önce İsmail Hakkı Baltacı
oğlu alkışlar arasmda 1 fal 
kevi Başkanı Avukat Sadık 

Deniz tarafından dinleyici
lere takdim olundu. 

T ürkün her şeyi olduğunu, 
milli şuura sahip bir mille-
tin ölmiyeceğini ve Atatüı 

kün büylikliiğünü tebarüz 
ettiren Bay İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu Balıkesir gençli
ğine bir kaç öğütte buluna
rak konferansını alkışlar 

arasında bitirdi. , 
Bundan sonra iki tablo· 

dan ibaret olan "Kafa T a -

Hayrettin Karan 
Ticaret odaları kon

gresine murahhas 
seçildi. 

23 Teşrinevvelde A nkara 

da Ticaret Veka letinde 

toplanacak oJan beşinci 

ticaret odaları kongresine 

mebuslarından Hayre ttin Ka
ran vilayetimizden murah 

has olarak şeçilmiştir. 

Parti idare heyetinin 
toplantısı 

C. H. Partisi vilayet idare 
heyeti Pertev EtcioğJunun 
başkanlığında haftalık mu
tad . toplantısını yapmış ve 
Partiyi alakalandıran işler 
ilzerinde kararlar almı~tır. 

ın ircisi ,, ile . bir perdelik 
- Andaval P alas., rııuvaffa

kiyetle temsil olundu 
Piyes te rol alanlardan 

Yaşar Ercön, Cahid A lbay 
rak, S.ılih Tozan, N. Eren , 
F. z~ybek , A. Davras, M. 
Bezirgan oğlu , M. Meriç, K . 
Parıl vazifelerini muvaffa 
kiyetle başarmışlardır. Res
sam A bidin Dinonun hazır

ladığı dekorların tertibinde 
de büyük bir başarı göze 
çarpıyordu. 

Aynı piyesler iki akşam 

daha temsil edilecektir. 
Gençleri tebrik ederiz. 

Baltac ıoğlu şerefine 
verilen ziyafet 

Şehrimizde bulunan fikir 
adamlarımızdan İsmail Hak
kı Baltacıoğlu şerefine dün 
akşam saat altıda Şehir 
Kulubü salonunda öğret

meni ·r tarafından bir çay 
ziyafeti verilm_işti r . 

Ziyafette Valimiz Reca i 
Güreli, Çanakkale mebusla 
n ve Maarif Müdiirü Nazım 
hazır bulunmuşlardır. 

Ş l . . . . pli"'~ 
e ırımızın ımar fe" 

mütt:ah hidi olan Pr~j e 
Egli ile Dahiliye V~ (e'ı 
imar heyeti ınüheodıs f 
den Mithat Ankarad~~pııı 
mişle r , şeh irin im~r .~ı:'i"" 
detoylarmı arazı u •(<e 
ve mahallerinde tedk• 
lamışlardır. 

Cumh_u..,.,.;iy-~t bıt~ 
ramı hazırlıkltı 

rıa"' 
Cumhuriyet baY .. ~ V 

• di.JI 
kutlulama komitesı , ,~, 
li Reca i Gürelinin pli t 
l ~ d 'k' . 50[l ıgın n ı ıncı ve ı 

lantısı Parti bi ıasındll 
mışhr. . . t"i' 

Vali, Belediye Rcısı, ~ 

evi Reisi, Pa~ti ~I 
sindP.n müteşekkıl 111 ' 
te; bayram hazırlıkla~• ,v' 
pacak tali komiteler• 
mıştır. fi 

Komiteler bu gündee~ 
baren faaliyete geçer' ... 

b" t ll1' 

kısa bir zamanda U 

leri hazırlıyacaklardır· 1. 
Ba.yra m giinlerinde ~I' 

baştan başa bayr~ 
donatılacak, gece bo 11~ 
yakı lacak ve şehirin afi il Çanakkale mebusf a- lif yerlerinde milli ~ 8 ~ 

·ıece 

h . . d çalınarak eğlenı f -' 
rf şe rlmlZ B Halkevi bayram şere ~ 

D ün, Çanakkale mebusla- gece temsil verece"' 
hükumet binasında 
balo terti p edilccektit· rı Ankara ya gitmek ii zere 

şehrimize uğramışlardır. 

.Şehrimize gelen mebuslar 

arasu~da Reşad Nuri Gün

t ekin , Avni Yukarı , A tıf, 
Ziya Gövher Etili hulun-

maktadır. 

- - " İngilizce, Frans•:,. 
Almanca kur~ 

HALKEVİ BAŞKANLIGI ~ 
1 Teşrinsani 939 t• 

den itibaren Halice, 
Mebuı1lar bu g ün Ankara- yabancı diller kurs•' ~Jı 

ya gid eceklerdir. caktır. Fransızca, lııs; 
- Almanca olan bu ~ /. 

Babasını döğmüş. (A) ve {8) şubeleri~' lı 
Cumhuriyet mahaJi~~üoden 

bahçavan Hüseyin isminde 
birisi, g eçimsizlik yüzünden 
75 yaşlarındaki babası Mus
tafayı döğdüğü şikayet edil
diğinden Hüseyin yakalan
mış ve adliyeye teslim edil 
miştir . 

dir f A) şubesine h•Ç.1/ı yenler, { 8) tubesine b• 

girecektir . İşbu ""1' 
devam etmek arzu eq 
rin 25 teşrinevvel 9~ 
rihine kadar ksr: 
yaptırmak üzere ifl 
Halkevi idare meınut , 
bildirmeleri ilin ohı1111 
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~ -
ltlsya Letonya 
"tıdudundaki 

askerini 
\ çekiyor. 
~kt tarafı birinci sayfada) 
~ P llıucibince 920 senesin-
~ ofonya tarafından Lit 

hdan alman Vilno şehri 
'tliı 'lıtntakası Litvanya iade 

\'llıektedır. Herhangi bir 

"'ftt u p a d e v. l e t i 
't.t. ndan L1tvanva .. 1 • • 
~- sınden Sovye tler Biri~ 
'"e b· 'ı ır tecavüz veya teh 

Yapıldığı takdirde aske-
t Yardırn dahil olmak üze 

ltı .. 
t .utekabil bir yardımı da 

• f'Ş eylemektedir. Bilahe 
t ;ı?~irn edilecek hususi 

•lılif ile Litvanyadaki 
Yet kıtalarmm miktarı 

ab~tgaJ edilecek mahalleri 
r' edilecektir. 

tıı,e"1!hı , 12 !A.A .J - Ka 
~b· ıstif d etmiştir. Yeni 
~eıııenin başvekiileti deruhte 
J~ek olan profesör Yeuri 
dıt atos tarafından teşkil 
lıtı t!Ceği söylenmektedir. 

~'"' «>ts parlamento reisidir. 
"ltı ·ı ~ ilı eyh Moskovada ya 

•'t ~'tl Es ton ya - Sovyet gö-
~lllelerine iştirak etmişti. 

l~ ski başvekilin oğlu İlmar 
't 111lıisen katledilmiştir 
, altin, 12 [A.A.) Es 

il ordusu baş kumanda
~ Rl:!neraf Laydoner, Mos 
~rl\yı ıiyaret etmesi için 
~"Oşitof tarafından vuku 

l' tı daveti kabul etmiştir. 
~t au!b, 1 ~ [ t{adyo} 3 
ıt e.şrınde başlıyan Rus 
~anya müzakereleri bu 

"tlb lleticelenmişt ir . Bu an · 
lltı "Ya göre Litvanya top
~ <lrında Rusya asker ve 
~ ilr('! bulundurabilecektir. 

~tıf~~kt 15 seneliktir. Eğer 
"6f~ \!nınezse, otoma tik şe
.ı_~ t btı müddet on sene 
~ç a . uııyacaktır Pakt, bir 
4~" R'iin içinde tatbik mev 

(! • 

~· gtrecektir. 
~tt'Ra, 2 fA.A.) - Sov
'ı er 8irliğinin Letonya hu
~duııdil bulunan kuvvetle· 
'- era bir kısmını ve bilbas
'~ ~0t6rlü kıtalarla topçu 
\t~ ll\'a kuv . etlerini geri 
~ ltıekte olduğu bildiril-

l' tedir. 

~ilin, 12 [AA.] Dün 

~)~ ~ Sovyet Eatonya 
~I tı murahbaılara kartı-

' >'•rdım paktının tatbi-

TÜRKDİLİ 

Hitler Garp cephesine 
hareket ediyor. 

(Baştarafı birinci sayfada) 
gelmelidir. Alman milleti 
dünya zenginliklerinden 
hakkı olan hisseyi istiyor. 
Sınıf farklarını kaldırmak 
için icap eden tedbirleri 
aldık. Fedakarlıkları kabul 
etmek hususundaki azmi· 
miz ne kadar kuvvetli olur 
sa bize lazım olan sulhu o 
derece emin bir surette te 
mm edebiliriz. Başkaları 

harp istiyorsa emellerine 
nail olacaklardır. Ebedi 

katına aid bir anlaşmaya 

varmışlardır. Kara ve deniz 
kuvvetleri hakkındaki an
laşma da bu gün imzalana· 
çak ve 4 Sovyet harp gemi· 
si Tallini resmen ziyaret 
edecektir. 

Riga, 12 IA.A.] - Le
tonya hükumeti 5 ilkteşrin
de Moskovada imzalanan 
karşılıklı yardım paktını 
tasdik etmiştir. 

Ankara, 12 1 Radyo J -
Estonya ile Rusya arasında 
yapılan anlaşmaya göre Es· 
tonyada bulunacak Sovyet 
kıt ala rı kendilerine tahsis 
olunan ınıntakalardan baş-

ka n biyelerde d.e otura 
bileceklerdir. 
Kıtaların nakline 18 ilk

leşrinde başlanacaktır. Es· 
ton ya, toprakları üzerinde 
Rusyanın yapacağı binala 
rm inşasında yardımda bu-
lunacaktır. 

Paris, 12 [Radyo! - Dün 
akşamki Fransız tebliği: 
Düşman k~if kollarının 

faaliyeti Mozel iie Sar ara 
sında devam etmektedir. 

Loudra, 12 ( Radyo J 
Dün Çörçil Avam Kamara
smda beyanatta bulunarak 
logilterenin deniz vasıtala 
rındao şimdiye kadar 5330 
ton kaybettikioi, buna mu
kabil Alman zayiatının 13315 
ton olduğunu söylemiştir. 

Londra, 12 ! Radyo 1 -
Şimdiye kadar ele geçirilen 
harp kaçağı madde ve eşya 
sı 150 bin ton olup bunun 
40 bin tonu madendir 

Moskova, 12 fRadyol -
Üç Sovyet torpito muhribi 
dün öğleden sonra Talline 
vasd olmuştur. 

Ankara, 12 (A.A.) Al-
manların on üç bin tonluk 
bir vapuru Cenup Atlası 
cienizinde esir edilmittir. 

mukadderalımızın tahakku 111 

ku yolunda kimse bizi dur 
duramıyacaktar. 

Paris, 12 !A.A.J - Bita· 
raf bir membadan verilen 
bir habere inanmak lazım ge· 
lecek olursa Hitler bu hafta 
Alman ordularının başku · 
mandanlığmı deruhte etmek 
üzere garp cephesine gide
cektir. 

Bu takdirde Göring kendi
sine vekalet edecektir. Ma
reşal o zaman General Bra 
uchtscheden bir derece yük
sek bir makam işgal etmiş 
olacaktır. 

Söylendiğine göre Hitle
rin yıldırım harbi yapılması 
hakkındaki hususi -plana bir 
kaç seneye taksim edilen 
arkam harbiyenin yaptığı 
planın yerine kaim olacak
tır. 

Paris, 12 !Radyo! Ha-
vas: 

Alman yükse!~ kumanda 
heyetinin Fransız cephesi 
hakkından malfırnat edinmek 
üzere karar vermiş olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Henüz Garp cephesinde 
Alman piyadesinin bir ha 
reketi kayd olunmamıştır. 
Şimdiye kadar vuku bulan 
hareketler keşif kollarının 
faaKyeti olup, maksadlan 
Fransız cephesi ve silahlar 
hakkmda malumat edinmek 
ve bilhassa ele esir geçi· 
rebilmektir. 

Son günlerde Alman ta
yarelerinin cephe üzerinde
ki faaliyetleri artmıştır. Ta
yareler Fransız cephesinin 
fotoğraflarını çekmek isti· 
yorlarsa da daima Fransız 
müdafaa kuvvetinin muka 
vemetile karşılaşmaktadır 

lar. 
Yalnız son günlerde bir 

tayare cephenin şakuli ola 
rak resimlerini alabilmiştir. 

Almanların bu son hare 
ketlerinin manası, kaybedi
len araziyi tekrar ele geçir 
mek ve suların basmakta 
olduğu istihkamları bir bas
kmdan korumaktır. 

Garp cephesinde henüz 
keşif kolları faaliyeti devam 
ediyor. Bir Alman tayareıi 
F ranıuz cephesinin 9akuli 
olarak resimlerini almağa 
muvaffak olmuttur. 

Sayfa 3 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bir borca karşı birinci s~ 
ra birinci derece ipotek 
tapının mart 930 T. ve 15 
sıra numarasında mukayyet 

+ olup yeminli ehli vukuf ta 
rafından (2000 1 lira kıymet 
takdir edilen çar.şı içinde i 
met İnönii caddesinde sağ 
Hüsamettin ve Vasfi arsala
rı üzerindeki baraka solu 
Halil ve Arpatyan ve Salim 
oğlu Mehmet arkası Salim 
önü yol ile mahdut kargir 
bir ekmekci dükkanı 91111939 
perşembe günü saat 14 den 
on beşe kadar Bandırma ic
ra dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Arttırmıya işth·ak için yu
karıda yazılı kıymetin yüı

de 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya ulusal bir ban
kasınm teminat mektubu 
verilecektir. 

Tayin kılı.nan günde gay
ri menkule tahmin edilen 

kıymetin yüzde 75 i teklif 
edilmek şartilc en çok art 

tırana o gün bu bedel ve 
rilmezse artırma 15 gün dn 

ha uzatılarak 24/11 939 cu
ma günü en çok arttırana 
ihale olunacaktır. 

İpotek ve irtifak hakk ı 
sahiplerile diğer alakadar · 

larm bu haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair 

iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile daireye 
bildirmeleri lazımdır. Ak.!i 
halde hakları tapu sicilleri
le sabit olmıyan alacaklılar 
arttırma bedelinin paylat
masmdan hariç bırakılırlar. 
Yukarıda mevki ve evsa

fı yazılı gayri menkul iıbu 
ilan dairesinde satılacağın

dan isteklilerin 25/10/939 
tarihinden itibaren dairede 
açık bulundurulan şartname
sini görebilecekleri ilan olu
nur. 

Kayıp tasdikname 
Mitbatpaşa ilk okulundan 

aldığım tasdiknamemi kay
bettim. Eskisinin hükmü ol
madığından yenisini alaca 
tım. 

Dinkçiler mahallesinden 

Salih oğlu Necati Kant 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 

· Mevkii: Hududu· 
3 Senelik rföm

Hektar; mu nisbiyesi: 
Lira 
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~=~7=:ı~ı 1 TÜRKDİ~~~ TBAASI 
Lira Kr. 1 ıtınd• 

Tükili köyü Şimalen Ka 
Manastır radere, cenu· 

ben Ayaya-

100 5812 435 90 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı a 

ni, .şarkan 

Kumburnu 
takiben Sa
lataş hat müs· 
takim Lebi-

derya 
1 Açık artırmaya konan iş Balıkesir vilayetinin Er· 

dek kazasının Türkili köyü hududu dahilinde Manastır 

mevkiinde hudud hektar ve ihraç mecburiyeti yazılı bir 
parça granit taş ocağının üç senelik icarıdır. 

2 - Artırma 19/10/939 tarihine rasthyan perşembe 
g~nü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil Daimi En
cümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yukarıda ya 
zıh yüzde 7.5 muvakkat teminat akçesi olan 435 lira 90 
kuruşu vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
mektuplarile mali durumları gösterir ticaret odasından 
t asdikli vesikalarilc birlikte Encümeni Daimiye ve şartna
mesile krokisini görmek istiYenler Balıkesir hususi idare 
miıdürlüğü ile ~rdck kaymakamlığına müracaatları lüzu· 
mu ilan olunur. 4 - 1 - 323 

Bahkesir P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - f da remiz münhallerine alınacak memur ve müvez-

zı ıçm rnüsabakfl imtihanı yapılacaktır. 
2 İsteklilerin hüviyet cüzdanı, mektep şahadetna 

mesi, sıhhat raporu, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden mu 
aaddak iyi hal kağıdı, askerlik vesikası, 4 fotoğraf ve bir 
dilekçe ile halen memur olanların sicil cüzdanlarile dilt!k· 
çcleri 21 teşrinevvel cumart~si günü tatile kadar vilayet 
P. T . T. Miidürlüğüne miiracaat eylemeleri ve bunların 
788 sayılı memurin kanununun 4 ncü maddesindeki şart
ları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa 
girecekJerin 30 yaşım geçmiş bulunmamaları. 

3 - Memuriyete alınacakların en az orta, lise me 
zunları tercih edilir. Müvezzilerin de ilk mektep mezunu 
olmaları lazımdır. 

4 - Müsabaka vilayet P. T. T. Müdürlüğünde 23 
teşrinevvel Q39 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20. 
ortamcktep mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hük
müne göre şimdilik 10 lira ve miivezzilere de 7 den 10 li 
raya kadar asli maaş verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyenlcr dilekçelerinde bu
nu tasrih etmekle beraber bİr hayvan tedarikini taahhüt 
edecektir. Bunlara beşer lira yem bedeli verilecektir. 

7 Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsa-
bakaya tabi olmakla beraber kendilerine bu hiikfımler da · 
İresinde maaş verilir. 

8 Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif 
olunacak herhangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: 
10110/939 'f arihinde ihale edileceğ'i ilan olunan Kep

süt Belediyesine aid Çukurağıl merasmm kışlık otlaki 
y~sine talip çıkmadığından on gün uzatılarak 20/10/939 
cuma günü saat 16 da ihale edileceği ilan olunur. · 

3 - 1 - 328 

1 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·oe 

1 
14 Seneden b~ri munt~zaman çıkan ve karile~b• 

hizmet eden << TURKDİLI » gazetesi bu suretle d 
geniş bir şekilde çahşmağa başlıyor: 

1 -= 
1 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
e· 

Ucuz, temİ7. ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~o' 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekJe 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 1 
e Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe· 

I
= kilde hazırlar. 

ı ·~ D KKA T: Matbaa işlerile alakadar her tı.ır 
!! muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

1 T ürkdili matbaası • Babkesİ' 
= 
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I KIRTASİYECİ 

. ı K AD R i UZKUR 
1 
1 Paşacami caddesinde 

· tasiye levazınunı ucuz 

;i edebilirsiniz. 

her tiirlü klf"' 

olarak ter11İfl 

.e 

'

il Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
ıı•n•--111111 .. 11111111 ~ 

SIGINAK YAPTIRMAK 
iSTiYENLERE 

Tayarelerden korunma ta

limatnamesine göre gerek 

evlerde ve gerekse müeı1se · 

selerin münasip mahallerin
de yaptırılacak korunma 

sığınaklarını ehven fiatlarla 

yapa·rım. Yaptırmak istiyen 

ferin adresime müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Ankara oteli kah 
vesinde Selimiye 
mahallesinden Re· 
cep oğlu kuyucu 
Mehmet f<ayadeJer 

G .. ı· · k . - ıete un u · sıyası ga 

Sahibi : Balıkesir mebU,

HAYRETTİN KARAH 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 
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