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Hitler sulh teklifin· 
den vaz mı geçti? 
-------~--------··········---------------~-

MUSSOLİNİ MUTAVASSIT ROLÜNÜ KABUL ETMEMİŞ 
------------.. ·•••••ı:ıı••-----------Oı Hariciye Vekilimi- ! 

ze gönderildi. Hitler Rayştağda bir nutuk irad ederek Versay 
~ Ankara, s [A.A.] •• ı muahedesinin Polonyaya aid ahkamının 
Y~:ter .~ja~sı hil.~ir!· mevcud olmadığını bildirecek. 
h-. • T urkıye huku- 8 1. 5 [R d ) H' R b ı ı· · · t t k b ı ··•er . . e~ ınt a yo - ıt- 1 a ta \J u ün ınının .. avassu u a u 
li"'· ının Sovyetler Bır· ler, lngiltere ile Fransaya YŞ g g 1 etmemesıdır. 
~~tıe cevabı bu gün sulh teklif etmekten sarfı- toplanıyor• J Hitler, cumartesi gün~ 
· Saraçoğluna gel- nazar etmiştir. Bunun sebe 1 toplanacak olan Rayştar 

IBa t . . . ı . İ . . Ankara, 5 [ Radyo ) - meclisinde sadece bir nutuk 
'-.. ... şHlrafı ıkıncı sayfada) bı, talya Başvekıh Musso- B ı· d b'ld' 'ld' . d d k p l 
~ ~ -= -1 er m en resmen ı ırı ı J •ra e ece ve o onya em-
ısvE H .. A • 1 ğine .. gö~e . Rayştağ yar~n ri vakiini bildireceği gibi " . Ç UKUMETJ fEVKAL- 1 (b.u ~un) ıçtımaa davet edıl- 1 Versay muahedesinin Po-
A • mıştır. lanyaya ait ahkamının ar-

~DE TEDBiRLER ALIYOR - 1 tık mevcud olmadığını ilave 

(.\ - - - - - HITLER VAR-il edecektir. oovyet R ·ı Al 1 B 1 Londra, 5 [Radyo] - Ro-. usya ı e manya nazar annı a - ŞOVA o A madan haber veriliyor: 

İlk memf eketf erine Çevirdiler. Ankara, 5 [Radyo] · ita~~:nı:uı:ek~~f~~er~:1:0:~:~ 
~~ttkara, 5 (Radyo] kova görüşmeleri esnasında 1 Hitler bu gün Varşovaya git- ğı ve bu konferansa iştirak 
~t ;erdamda çıkan Tele- Letonya Hariciye Nazırının miş ve Varşova önlerinde edecek olan devletleri de 
~~: gazetesi, Moskovada (Sonu üçüncü sayfada) 1 cereyan eden muharebelere 1 bildireceği hakkında çıkan 
~()~!an eden Alman-Sovyet iştirak eden kıtalar Hile ' haberler, alakadar resmi 
t():lişrnelerinin Estonya, Le- Türk-İngiliz 1 rin önünde bir geçit resmi 1 mahfillerden tekzip edil-
•ır ta ve Litvanyaya münha - 1 yapmıştır. _ _ ~-onu_ üçünc~~~!fada) 

h aldığını bildirmektedir. k A •• c.:== 
~il~'!<>skova, 5 [Radyo] - Si- as erı muza- AMERI.KA POLONYANIN 
~ili~ nıehafile göre, Rusya kerelerİ. 
;~~i: aı!:"~:ini ve it!~~;; Ankara, 5 (A.A.] Lon İŞGALİNİ TANIMIYOR 
tila ~tlerini herhangi bir drada bulunmakta olan as - _ __ ~ _ 
~il. ttuzdan masun bırakma- keri heyetimiz İngiliz Har 
;znıeylemiştir. biye Nazaretinin ve diğer 

ttkarat 5 !A.A.] Mos dairelerin mümessilleri ile 1 

S R müzakerelerine bu gün de 
1 , OVyet Usya devam etmiştir. Vaşington, 5 (Radyo) - 1 

it\ . - İngiliz hükumeti heyeti- Reisicumhur Ruzvelt, Ame Danimarka sahillerin-
~ll.fıltere • Fransayı 1 miz şerefine bir öğle ziya rikan vapurlarının muharip 
. ha mı mecbur et- feti vermiştir. devletlere aid tahtelbahirle- den duyulan top 

- re yardım etmemeleri hak . 
tnek istiyor? T' t v k'I' . ·ı t' kmda emir vermiştir. Reiıi- ı seslen. 

S() Ankarat S (Radyo] 1 JCare e f l iYI eş 1. 1 cumhur bu emrinit gazete- A k 
5 

R d 
ql{ietlerin Hindistan hu- Ankara, 5 [Radyol cilerle yaptığı görüşme es· ~ ara, [ a yo] . -
l~ti tındaki Sin - Kiang eya Bir müddenten beri rahat- 1 nasında tebliğ etmiştir. Danımarkanın batı sahıUc-
~a.s~ de tahşidat yapması si sız bulunan Ticaret Vekili J Bazı gazeteler bir kaç rinden bu gÜJl top sesleri 
~t,1 

Ulahfilde İngiltere ve Cezmi Erçin iyileşmiştir. Ve· kaçakçının Amerika sahille duyuJmuştur. Helgolandda 
()ld ~sa.yı sulha icbar için kil bir haftaya kadar vazi-

1 
rinde Alman tahtelbahirle deniz muharebesi olduğu 

Uru zannedilmektedir. fesine devama başhyacaktır. 1 (Sonu üçüncü sayfada) zannedilmektedir. 

Ruzvelt Amerikan gemilerinin muharip tah
telbahirlere yardımını menetti. 
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ŞEHiR HAiERLERi :ı TÜRK-SOV
YET MÜZA
KERELERİ HALKEVİ 

(Ba tarafı birinci sayfada) • - - • • 
miştir. Türkiye Ha- Fakır a~ker. aıl~lerı 
riciye Vekilinin B. Mo- menfaatıne hır musa· 
lotofla hemen temas ' mere hazırlıyor. 

Viiayetimizde bu yll 
sekiz panayır açıldı. 

-------- --
d .., . b·ıd· .1 k Halkevi sosyal yardım şu 

e ecegı ı ırı ıne te- b · h 1 t 45 .. 1··k t 
Hayvan alım satımında büyük rol oynıyafl 

• esı ası a ı gun u a 
dır. Hm devresi ıçın staja 

Ankara, 5 (A.A.J Ha · çağrılan fakir asker ailele-

bu panayırlardan elde edilen hasılat 
mucibi memnuniyettir. 

riciye Vekilimiz bu gün Le rine verilmek üzere birinci- Vilayetimizin muhtelif mıo· 
ninin meıarına çelenk koy teşrinin 12 ııde bir müsame· takalarmda 939 yılı ağustos 
muştur. . re vermeği kararlaştırmıştır. ve eyliil ayları içinde açılıp 

Ankara, 4 [A.A.J - lngil İsmail Hakkı Baltacı- ı kapanan hayvan panayırla 
tere Hariciye Nazırı Hali- oğlunun yeni eserle rında satışı yapılan hayvan · 
faks dun Lordlar Kamara- rinden «Kafa Tamircisi» ile ların miktarile bedelleri aşa
ıında beyanatta bulunarak «Andaval Palaı» piyesleri bu ğıda gösterilmektedir. Bu 
"Türk - Sovyet dostluğunun k 1 dk k d k müsamere için seçilmiştir. ye iin ar te i e ilece 
idamesini görmekle hiç şüp· ı ·1 Çok yerinde olan bu te- o ursa vı ayetimizin hayvan-

hesiz bahtiyar olacağız,, de 
miştir. şebbüsün muvaffakiyetle ta- cılık bakımından ehemmiye· 

A k 5 [A A J F hakkuku için C. H. Partisi ti, köylü ve yetiştiricinin n ara, . . ran· 1 
sız Başvekili Daladye dün Genel Sekreterliği tarafın- iktisadi kalkınmasında pa-
Hariciye komsiyonunda yap · 1 dan tedkikat için vilayeti nayırJarın oynadığı mühim 
tığı beyanatta Türkiye ile mize gönderilen beynelmilel roller bariz bir surette gö
müzakerelerin seyrini anlat· sanatkarlardan ressam Abi- rülür. 
mış ve Ankara hükümetile din Dino da bu müsamerenin Panayırlardan alınan ne 

tic~ler şunlardır: 36 
lvrindi panayırında 335, 

baş muhtelif hayvandan 1 d•" 
Biğadıçda 413 hayvan 

1
, 

6844 kuruş, Sındırgı P;~6· 
yırında 601 hayvandan 

3
s4 

50, Sığırcı panayırında ,s 
hayvandan 99750, Ma0J,o 
panayırında 452 hayvan 

11 
11626, Susığırlık pana~78, 
da 1265 hayvandan 2 444 
Kepsüt panayırında 11 
hayvandan 9794, Dutstl f 
bey panayırında 832 b;.,, 
van satılmış ve 16785 ;,,. 
16 kuruş hasılat alınıf11Ş 

olan münasebetleri vasıf- rejisörlüğünü d~ruhde etme- ,.. ________________ _ 

ıandıran dostluk ve dürüst ğe söz vermiştir. Gönende Bu akşam GençliK 
lüğü bilhassa kayd ve işa- O gün akşam Halkevi sa-
ret etmiştir. ıonunda verilecek müsame- ---- Kulu"'bu··nde tanışma 

'!! ~ ==- reye gelecek halkımız hem Y ağn1urlardan dereler 
Alman - Sovyet hu- hoş bir gece geçirecekler ve taştı. Yıldırımla bir gecesi yapılacak. ' 

hem de fakir ailelere yar çocuk öldü, iki kişi de f dud anlaşması dımda bulu .. ~-uş ol~caklardır. 1 Bu akşam şehrimiz Geo 11i _ _ ...._.. - yaralandı. lik Kulübünde e.ski ve yep' 

C.H.P. Ocak kongreleri Gönen, [Hususi} Üç, azaların iştirakile bir tO ·Bir Alman ticaret heyeti Mos
kovaya gidiyor. 

Ankara, 5 [ Radyo ] -
Alman - Sovyet hudud an-
laimasmda ismi geçen pro
tokol dün Molotofla Alman 
büyük elçisi arasında imza
lanmıştır. 

Bir Alman ticaret heyeti 
de cuma günü Moskovaya 
gidecektir. 

Amerika 320 tank 
şipariş etti. 

Ankara, 5 [ Radyo ] 
Amerika 320 seri tank si-
pariş etmiştir Tanklar en 
yeni sistem . olacak ve bun 
ları yeni siparişler takip 
edecektir. --
Daladye Amerika el

çisi ile konuştu. 
Ankara, 5 (Radyo] 

Başvekil DaJadye bu sabah 
Amerika büyük elçisini ka 
bul etmiştir. 

Hisariçi, Cumhuriyet ve Yıl

dırım ocakları kongrelerini 
dün yaptılar. 

C. H. Partisi Hisariçi, 
Cumhuriyet ve Yıldırım ocak
ları yıllık kongrelerini dün 
akşam yapmışlardır. 

Hisariçi ocağı idare heye
tine: Ahmet lrvana, Hasbi 
Uydan, Abdullah Ayıboğan, 
Abdullah Dadan, Ahmet 
Ali oğlu; Salih Serpen, Ah- 1 
met lrvana mümessilliğe .. 

Cumhuriyet ocağı idare 
heyetine: Dr. Vasfi Yücel, 
Cafer Helvacı, Hasan Korur, 
Mehmet Emlek, Mehmet 
Kapçak; Ut. Vasfi Yücel, 
Tevfik Budak mümessilliğe .. 

Yıldırım ocağı idare heye 
tine: Süruri Binay, Hüsnü 
Tor, Şeref Çıkrık, Kazım 

Ünal, Zühtü Özmelek; SU 
ruri Binay, Kazım Ünal 
mümessilliğe seçilmişlerdir. 

Bu akşam Eğe ve Akııı 
cılar ocakları konırelerini 
yapacaklardır. 

dört günden beri havaların lantı yapılacaktır. .,, 
l bl fırtınalı ve yağmurlu gitme Hu toplantıda genç er P.ot 

ainden kazanın muhtelif yer- birlerile tanışacaklar "~:,ı· 
lerini sular basmış ve bu etrafında samimi hasbi t6P 
arada Hasan Çavuşun bah- lerde bulunacaklardır. f(aıfe' 

bu vesile ile bir de çaY 
çesine yıldırım düşerek 6 
yaşında bir çocuğu ve ara 
hada ko~ulu olan bir atı öl
dürmüş, yine iki kız çocu. 
ğunu da ayaklarından ağır 

surette yaralamıştır. 
Sürekli f ağmurlardan Gö

nen - Balya ve Manyas • Gö· 
nen yollarındaki faaliyet ta
til edilmiştir. Son günlerde 
havalar tekrar iyileşmiş ve 
köylüler tarlalarında son· 
bahar mahsullerini ekmeğe 
başlamışlardır. 

Asker ailelerine yardım 

ediliyor: 
45 Günlük talim devresi 

için silah altına çağrılan va 
tandaşların ailelerine yapıl
ması gereken yardım için 
Kaymakam Hakkı Güngö
rün riyasetinde bir komia
yon toplanarak faaliyete 

recektir. --Bir serhoş bıçakl9 
yakalandı. ,, 

Umurbey mahallesiPd~ 
Ahmet isminde birisi serr,f 
olarak elinde bıçakla clo ,,. 
tığı görülerek yakalan~ 
geçmiştir. 

Osman Gönen ortamekteP 

müdürü oldu: ,e' 
Yeşil Gönenimizde bil n· 

1 

ne açılan orta mektep "',ti 
dtır ve muallimliğini I'• •" 
ve Halkevi başkanı Osd' 
Gönen üzerine a!mıttır·,, 

Kendi işini bırakıp pı d 
lcket işlerile fahriyyen ~
raıan bu değerli ~efl ~ 
hareketi kazamızda b81

1 
~ 

h:. a 
sevinç ve minnet ... 
uyandırmıştır. 
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lsv eç hükiimeti fevkalade Hitler sulh tekzifinden vaz 
~,~ tedbirler alıyor. 
1 ı t. tarafı birinci sayfada) 

mı geçti? 
la teçhiz edilmişlerdir. 

Berlin, 5 [ A.A. J - Al-' ~rlll · ~t d 1f olduğu mukave 
(Baş tarafı 
miştir. 

birinci sayfada) ı dedir. 
Paris, 5 [Radyo] 

vastan: 
Ha-

'ııııı ~Yİsiie Sovyet Rus 
tı:.ıl\y tonya hududundan 
tk~ k' hududuna yirmi 
l l~ı ·'dar asker nakletti 
1 ~tık ltıden bildirilmektedir. 
~ötd <tra, 5 [A.A.] - Mos
~·an bildirildiğine at 

~~ •~adan verilen bir ha · 
~·~tıı gor.e binlerce Sovyet 
\t ~ •le 600 tayare 
~ıı~iltıdda toplanmıştır. 

' ltÖl ara, 5 [A.A.] Kau 
1 ie S Verilen bir habere 
1 .. 0V'Yetler E,tonyada 

man umumi karargahı bildi -
rıyor: 

Şark cephesinde eiki hu
dut hattı ile Alman - Sov-
yet menfaat mıntakası ara
sındaki kısımda dağınık 
Leh kıtalariyle muharebeler 
cereyan etmiştir. 

Garp cephesinde sükun 
hüküm sürmüş, yalnız Sar
rebruk civarında hafif bir 
topçu faaliyeti olmuştur. 

Alman deniz kuvvetleri 
30 eyliildan beri 72 vapur
da araştırmalar yapmışlar
dır. Bunların içinden kaçak · 
eşya taşıyan bir kaç tanesi 
tevkif edilerek Alman li-

İtalya, şimdi olduğu gibi 
ileride de bu hususta bir 
teklif yapmak tasavvurunda 
değildir. 

Amsterdam, 5 [A.A .) -
Berlinden T elegraff gazete
sine bildiriliyor: 
Rayştağ cuma veya cu

martesi günü toplanacaktır. 
Tahmin edildiğine göre Hit .. 
ler kararlarını Alman mil
letine bildirmeden evvel 
Daladyenin perşembe günü 
söyliyeceği nutku bekliye
cek tir. 

'~~~~lt~sübarekelerine 50 

1 
~ltr •le yüzlerce tank ve 
t,ıl!ş~~ otomatik silahlar 
l011~rınek niyetindedir. 
~nya ra, 5 ! Radyo] - Al
t~ ttın bitara f devlet -

~ il 'd 
Sqd 

1 posta vapurlarını 
1 'lı~s' ere etmekte devam 

1 tti~· Skandinavya dev· 

1 manlarına gitmeğe icbar 

1 

edilmiştir. __ 

Amerika Polon
yanın işgalini 

İtalyada nazırlar meclisin
ce müzakere edilen mese
lelerin mahiyeti hakkında 

hiç bir şey öğrenilememiş

tir Zannedildiğine göre iç-
tima esnasında Kont Ciano 
Hitler ile yaptığı mülakat 
hakkında izahat vermiştir. 

~i a.ı ıtı fevkallde tedbir-
. lllalarına sebep olmuş~ 

~ ~\> 
.,\ıı11 :ç. donanma kuman
~ ~· . qhaf i lsveç vupurlarıoın 
11

Q. a ~.lası için 8 zırhlı, 4 
{ ~or,. 10 torpito mua
~si, e ıki tayare gemisi 

~ l~t e~Jeıniştir. Posta va
,~t~k~t lsveç limanlarından 
\~!tı etmeden evvd do· 
~ a k 

tdilt Uınandanlığını ha-
t lı:ıtıd edeceklerdir. 

f t:llı ite ra, 5 [A.A.]-Bitaraf 
"~it ite karşı Alman de- , 
ı 1 ar ~tç ının yapbğı taarruz 
~ 'e~ ~animarka ve Nor
' ~Uk ·~.atı umumiyesinde 1 
~~tild lt heyecan uyandır- ı 

tı ~ittıalır . 1 
\~ bıt llıatbuatı Almanla· 
t~ ltaf gemileri musa 

"~'lıslletın.ek veya batırmak 
~ 1t tıda en şiddetli usul-
)~Ydf!yrüracaa t ettiklerini 
~~ı . emekte ve Alman-
)~~~bU~ayet etmeği resmen 
~ tı~ı eylediği enternas-
tkıe .Prensipleri ihlal et-

t ~~~ •tharn etmektedir. 
~·,~,,~<tta., 5 [A .A .] - Bir 
;~q~ t· denizaltısı bir Al 
llıın:caret gemisini yaka 
~ r, 

~~ ~a 
~~ h ra, 5 [Radyo] - Is-
~ lıi~,~~p gemileri Alman 
~t lıat tlarınm herhangi 
e ~tııitk~ketine karşı hazır bu 
~IUtı ernr.ini almış!ardır. 
ı~J.tiye R'ernıler sahıllerde 
11 

1tl~t \'aıif esi görmek 
t~l'~t • Bu münasebetle 

iernileri de silahlar 

tanımıyor. 
(Baştarafı birinci sayfada) 
rine yiyecek ve mühimmat 
verdiklerini yazmış, re ısı· 
cumhur bunları okumuş ve 
kararım bundan sonra ver
miştir. 

Vaşington, 5 [Radyo J -
Vaşington Post; Çember
laynm nutkundan bahisle 
yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

Çemberlayn. Nazi vaidle
rine itimatsızlık göstermek
te haklıdır. 

Hitlerin teklifleri bu gün 
İtalya sefarati vasıtasile 
Londraya bildirilecektir. 

Roma, 5 (Radyo}- İtalyan 
matbuatı, Çemberlaynın 

Avam Kamarasında verdiği 
beyanab müsaid surette kar
şılamaktadır. Tribüne gaze . 
tesi, İngilterenin hüsnüniye 
tini şimdiden gösterdiğini 
kaydetmektedir. 

Vaşington, 5 [A.A.] - B. 
Ruzvelt kedisinin B. Mus 
solini ile birlikte: Avrupa 
anlaşmazlığında mutavassıt 
rolünü ifa etmesini istiyen 
herhangi bir İtalyan tek . 
lifinde haberdar bulun- ı 
madığını bildirmiştir . 

Londra, 5 f A.A.] - Tay
mis gazetesinin Roterdam 
muhabirine göre Kont Cia-

Şimdi ortada yeni bir me
sele de vardır. Polonyanın 

vaziyeti Birleşik Amerika 1 

devletleri Hariciye Nazırı 
Hulun Polonyanın fethini 
tanımaması, yeni emri va· 
kii Amerika gibi daha bir 
çok devletlerin tanımıyaca
ğını göstermektedir. 

1

1 no sulh taarruzunun akamete 
uğraması takdirinde Alman-

ı 
yanın Sovyetler Birliği ile 
beraber aldığı taahhütler 

Nevyork, 5 [A.A.]-Havas 
ajansından: 

Amerika efkarı umumiye 
enstitüsünün bildirdiğine 
ıöre Reisicumhur Ruzvelt 
tarafından 21 eylfilde kon
grede söylenilen nutuktan
beri reylerine müracaat edi
len halkın yüzde altmış iki
si silah ambargosunun kal
dırılması lehinde ve yüzde 
otuz sekizi de bunun aley· 
hinde bulunmuştur. 

hakkında sarih malumat ta
lep etmiştir. 

Kont Ciano B. Mussolini
nin cevap verebilmesi için 
B. Hitlerin nutkunun cumar• 
tesinden evvel kendisine ve· 
rilmesini de istemiştir. 

Taymis muhabirinin san
dığına göre umumi kanaat 
8. Mussolininin Alman -
Sovyet sulh teklifleri için 
zeminlik vazifesi görmeği 
kabul etmiyeceği merkezin-

Bütün gazeteler, Çember
laynın büyük ehemmiyeti 
haiz nutkunu fazla tefsire 
lüzum görmeden aynen ne
şir ile iktifa etmişlerdir. Pö
ti Parizyenin manşeti, Fran · 
sız matbuatının düşünceleri
ni pek sarih olarak izah et
mektedir. Bu manşet şudur: 

~<Çemberlayn, resmen bil 
dirilmeden evvel sulh manev
rasına harap etti.» 
Aynı gazetede Elibua di

yor ki: 
"Hitler, belki Fransanın 

sulh aşkı üzerinde ümidler 
besliyor. Ve Hitler bütün 
ümidlerinde olduğu gibi 
bunda da inkisara uğrıya 

1 caktır. Çemberlayn bu tek 
liflere daha yapılmadan ce
vabını vermiştir. Daladye 
de belki bu gün, belki yarın 
ayoı cevabı verecektir." 

Pira, Pöti Jurnalde yazı
yor: 

"Çemberlayn, harp azmi
ni bir kere daha tasrih et
ti. Diplomatik sahada da 
sözlerini maııevralara inhi
sar ettirdi. Bu, yapılacak 

teklife şimdiden karşılıktı.r. 
Bu bir intizar nutkudur. Ra
yştağın toplanma arefe•in -
de söylenecek sözler böyle 
olmalıdır. Artık kağıdını 

açmak Hitlere düşecektir. 
Ondan sonra biz söyliyece
ğimizi biliriz.,. 

Bidu Övr de makalesini 
şöyle bitiriyor: 

«Fransa ve İngilterenin 
harp hedefleri, tavassutu 
aranan sulh hedeflerile ta-
arruz halindedir. 

İngiltere ve Fransa, Hit
leriı:mi kaldırmağı kararlaş

tırmışlardır.~ 

Dormesu Figaro da di · 
yor ki: 

'' Bitarafların menfaa tları
ni ve kendilerini tehlikeden 

kurtaracak bizim zaferimiz
dir. Çünkü bitaraflar da bi
zim gibi yalana değil haki 
katlere dayanan bir Avru 
pa sulhu istiyorlar. Bizim, 
gibi düşünüp de bunu söyle
meğe cesaret edemiyenler 
için de döğüşüyoruz. » 



TÜRK DİLİ 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: 
Kepsüt belediyesine ait Çukurağıl merasının kışlık ko

yun otlakiyesi eski şerait altında 939 birinciteşrin ayı
nın 10 ncu salı günü saat 16 da Kepıüt belediye daire 
sinde icara verilmek üzere ihalesi yapılacağı ilan olunur. 

3 - 1 308 

---------------------------------Manyas Belediye Riyasetinden: 
Manyasta inşa edilecek mezbaha binasının mevcut 

keşif raporu ve planı mucibince 1850 liralık kısmının in
şası eksiltmiye çıkarıldığından talip olanların ehliyet ve 
si kası ve 0;0 7 .5 nisbetinde teminat akçasile 14 birinci teş
rin 939 cumartesi günü Manyas belediyesine müracaatları 
ilin olunur. 4 1 320 
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1 TÜRKDİLİ M.A:TBAASI 

1 
i!!!I 

d• 
Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altııt 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. .
1 

rir.e 
14 Seneden b~ri munt~zaman çıkan ve karı ~,h' 

hizmet eden « TURKDILI » gazetesi bu suretle 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

i TÜRKDİLİ MATBAAŞ! 
1 ~ 

Ballkesir Evkaf Müdürlüğünden: 1 Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçları11' ~o· 
Vakfı: Cinsi: Mevkii: Muhammen aylık icarı: ı=- vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 

L. K. nulmuştur. 

İmamzade Dükkan Örmeciler caddesi 15 00 •• • • AASJ 
Lonca ca. Mağaza Anafartalar ca. 25 oolhalesı' 9 1 TURKD ILI MA TB ---

y nkarıda ya zıh akaret icara verilecektir. 
birinciteşrin 939 pazartesi saat on dörttedir. Taliplerin . 

d .. 'i tt Vakıflar idaresine gelmeleri ilan olunur. 3 1 ;, ~ Her yerden sipariş kabul eder ve istenil ıf 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merkezi
nin Gündoğan mahallesi 1 

Cami sokağında ( 1 ) nu
maralı evde oturan Türkiye 
cumhuriyeti tebaasından olup 
zahire hali Edremit soka-
ğında ( 176 ) numaralı 

dükkanı ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 939 yılından 
beri zahirecilikle iştigal et
tiğini - beyan eden Mehmet 
Timürşah oğlu Nazif Erton· 
gucun unvanı ticareti bu 
kere zahire ve uncu Meh 
met Timürşah oğlu Nazif 
Ertonguç olarak tescil edil-
diği gibi bu unvanın imza 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 
FUAT BİL'AL 

~ kilde hazırlar. 
~ ~~ 

l
!EI DİKKAT: Matbaa işJerile alakadar her t 

muhaberat için şu adrese müracaat edilmeHdir: 
'( 

1 Türkdili matbaası • Babl<e5
' -'D•mmınwnı .. ııııınııı•ıım11111111nııın .. uıınnıın 

Af U111111ıo111111nuu1111nı11uınıııımınııımmınmııı~ıınnnnmnıı • 

1 KIRT~SIYECI 
1 KADRi UZKUR 

Yıllı~ı: 800, altı aylığı 400 kr. iİi 

h .. l .. j(ıf-li Paşacami caddesinde 
Sayısı (3) kuruştur. 1 

tasiye levazımını ucuz -; edebilirsiniz. Adres: Hulıkesir Tiirkdili 
-== 

er turu 
·~ 

olarak tef111 

şekli de Türkçe el yazısı ile 
Na. Ertonguç olarak ticaret 
kanununun 42 nci maddesi 
mucibince qalıkesir ticaret 
ve sanayi odasınca 5/10/939 
tarihinde 1100 sicil sayısına 
kaydedidiği ilan olunur. 

j I Mektep deftri - Kitap -·Her çeşit kağıtlar 
:Kayıp ikamet tezkeresi iL 

B k . 1 .k 1 ~n1mnmmn•ıauıu1111mınnımn111ınm111uım1111m 

Kayıp şahadetname 
Bürhaniye ilk okulundan 

almış olduğum 20 haziran 
937 tarihli ve 145 numara
lı diplomamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Bürhaniye Kocacami 
mahallesinden Celil 
oğlu 37 Mehmet Pekcan 

alı esır 6 / 7 sayı ı ı a-

met .. t~zkeresin~. zayet~im. ' Ba~kesir Askeri Satın 
Y enısını almak uzere mura · , 

c~at .. euiğimd:n. ~eskisinin Alma Komisyonundan· 
hukmu oJmadıgı ılan olunur. 

John Saliha 1 - Balıkesir askeri hastahanesinde yapılacak ~ 
Bandırma-Saatçiler yon inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ,. 

caddesi No: 12 2 - Tahmin edilen bedeli 1285 lira 51 kuruşl&I 
---------- 3 - Muvakkat teminatı 96 lira 41 kuruştur. ~ 
Kayıp şahadetname · o o' 

936 Se~esinde Susığırlık 
birinci ilkokulundan aldığım 
şahadetnamemi kaybettim. 
Yen isini alacağımda o hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Suıığırlık Yahya kö
yünden İbrahim oğlu 

Mehmet Sezer 

4 - ihalesi 14/10/939 cumartesi günü saat 1 
lıkesir kor satın alma komiıyonunda yapılacaktır· l 

5 - Keşif ve şartnamesini görmek istiyenler hl'/. 
komisyonda görebilir. Taliplerin lılelli belgeler ve J1J: 
kat teminatları ile birlikte komiıyona müracaatları J 
ilan olunur. tJ.()6 

4-1-.} 

--------------------~~ Basıldığı yer: Türkdili matbaası-Balıl-e 


