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GUNLOK SİY ASI GAZETE On dördüncü yıl: 2501 

H itler su ıh tek
liflerini bildirdi. 

Londra müzakereleri. 

Askeri heyeti
miz şerefine ve
rilen bir ziyafet. -------- . ··-·····--------

Führerin dün Rayştağda verdiği nutuktan: _____________________________ ...___..__ 

Dünya sulhu Almanya ile lngilterenin birleşmesile kabildir. 

lırrİLAFLI MESELELERiN HALLİ İÇİN BİR 
l<ONFERANS TOPLANMASI LAZIMDIR. 

. 
Polonya hükumeti 
sabık azası Bükreş
ten nakledildiler. 
Ankara. 6 f AA.) - Roy 

ter ajansı, askeri b~yeti 
azasına Avam Kamarası ve 
Lordlar Kamarası azasile 
temas etmek fırsatını ver
mek maksadile bu akıam 
heyetimiz şerefine bir .ziya
fet verileceğini bildirmek 
tedir. 

Dan ·Rayş
taida söy
lediği bir nu 
l\akıa hasıl 
01an son va
"İycti izah 
eden Hitler 

Ankara, 6 IA.A.J - Hitler 
bu gün saat 12 de Rayştağda 
nutkunu söylemiştir. 

Hitler bu nuhAunda bir 
eylfıl tarihinden beri geçen 
Polonya harekatını ve Alman
yamn Avrupa devletleri ile 

(Sonu üçüncü sayfada) 
-==-====>=====-===-- ======~- --= 

· YUGOSLAV - ALMAN TİCA
RET MÜZAKERELERİ 

Bir madde üzerinde çıkan ihtilaftan umumi 
içtima tatil edildi. 

Belgrat, 6 f A.A.) Yu j Filvaki, itilaf metnini tan-
goslavya ile Almanya ara : zim etmeğe memur komite
sında yapılmakta olan tica- lerde bir takım müşkülit 

1 

ri müzakerelerin temel ta- 1 zuhur etmiştir, o derecede 
şını "peşin ödeme ve malın j ki heyeti umumiye içtimaı
müşteri tarafından kaldırıl 1 nı bilamüddet tatil etmek 
ması,, maddesinin teşkil zarureti hasıl olmuştur. 
edeceği tahmin •edilmekte- 1 Birinci müşkül, Almanya-
dir. i ı Sonu dördüncü syafada l 

'- Polonya hükumeti sabık azası 
SoVYETLER LETÔNY A İLE Bükreşten ~kledildiler. 
b~ BİR p AKT İMZALADILAR Almanlar muhtelif şehirlerde bir çok 

Bu günlerde LitvanYaile de karşılıklı bir Polonyalıyı idam ettiler. 
Bükreş, 6 [A.A. J - oHa- Birleşik Devletleri Reisi 8. 

Yardım pakti imzalanması bekleniyor. 1 YaS•J-Nezaret altında bulun· Ruzvelt, sabık Pol~nya ~-
.\ k makta olan sabık Polonya isicumburu 8, Moacicki1J 

~ll •ra, 6 IRadyoJ tir. hükumeti azası, bu sah4h, Amerikada ikamete davet 
~ '11ya nazırlar meclisi Londra, 6 - Sovyetler Bü.kreıin 500 kilometre gar- j eylemiştir. Fakat 8 . Moa~-
~etl~rle müzakereye de Birliği - Letonya karşılıklı bında Yugoslav hududu ci- ki, sıhhi sebepler dolayi~, 
llaitti edıhnesine karar ver· 

1 yardım paktı bu gün imza- vannda Herculaneye hare- evveli bir müddet lıviçrede 
ı ;.'· lanD111tır. ket etmiştir. oturacaktır. , 
"""' 1 li )"._ •anya Hariciye Nazırı Litvanya Hariciye Nazırı Bükreı, 6 (A.A.] Ôğ Comauti, 6 (A.A.) - •Ha-

t.foıkovaya gidecek (Sonu üçüncü sayfada) , renildiğine göre, Amerika (Sonu üçüncü aayfadaJ 
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Sayfa : 2 

Hafta tatilinden is
tisna edilenler. 

Dahiliye Vekaleti, hafta 
tatili kanununun dördüncü 
maddesine bir fıkra eklen-
mesi ve yedinci maddesinin 
değiştirilmesi· hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

TÜRKDILl 1 Biriaciteşrin ~ 
~ . İ __ Ş_E_H-iR_H_Ai-E-RL_E_R_i ~ 

·---------------------------------------------------------~tt.Jtk Vali Sındırgıya i Gece hava ta- Köy ebeleri ve sar-. 
• • korucuları bareırı ~k. 

gıttı. arruzundan nununa tabi tul1:11-:; 
Vali Recai Güreli, dün 1 korunma tec- Dahiliye Vekalet•. ki' 

saat 11 de Smdırgıya git- I sağlık korucuları fe ,_,. 

Projeye göre umumi yer- miştir . Vali Biğadıca da uğ rÜbesİ yapıldı. ebelerinin de bare111 lr...,. 
ler hafta tatilinden istisna rıyacakbr. nunu çerçevesi içine _M• 
edilmektedir. Günde üç pos- - masım kararlaştı~~ 
ta ile çalışan fabrikalar cu- Vilayet Daimi EnCÜ- Tecrübeden habe- Köy idareleri bütceJerı ~ 
martesi tatilinden , istisna , İ I İ ri olmıyan bir çok sait olduğu takdirde 1ılf 
edilecektir. Fabrikalarla sa· menin Op an 181 b k göre · kimseler telaş ve arem anununa · 1ıM 
nayi müesseseleri iktisadi 1 Vilayet Daimi Encümeni sağlık korucuları ıle ti' 
zaruretler dolayisile hafta Vali Recai Gürelinin başkan- heyecana düştü. ebelerinin maaşlarını~ 
tatilinden Dahiliye Vekaleti lığında toplanarak Bahke Pasif korunma amirliği; zim edeceklerdir. BO .~ 
tarafından istisna edilebile- .. "t 1 k .. ylet IY sir Bandırma yolunun ı ani tayare hücumlarından musaı o mayan o ~ 
cektir. 

Yüksek muallim 
mektebine allnan 

talebeler. 
Maarif Vekaleti, liselerin 

parasız yatıh mezunlarından 
muallim yetiştirmek üzere 
4 l genci yüksek muallim 
mektebine parasız yatah ola
rak kabul etmiştir. Şehri
miz lisesinden de Hasan Ci
lıaa. Osman Acar, Zafer 
Karacan ve Rifat Gözmen 
kabul edilenler arasındadır. 

- ·-

s1+soo, 43+ 650- 73+63, ( korunma tecrübesini ilk ola· sağlık koruculan ile~ 
Balıkesir Edremid yo- rak akşam saat 20 de re hususi idareler -' 
lunun da 7 4+ 80 nci kilo yaptı. sinden gene barem kaO 
metreleri arasındaki men- lzmir istikametinden gelen na göre ücret verilece~ 
fezlerin emaneten betonar- tayarelerin hücumuna maruz . ~öy grup.ları tar~f!° 'f,M 
meye tahviline, t~ ahkesir kalındığı farzedilen Ba I ıstıhdam edalen gezıcı ~ 
- Soma yolunun 63+600 1 lıkesire çan çalınmak sure ebe ve ~ağbk koru~ul~ ~ 
30+00 nci kilometreleri ara· tile tehlike haber verildi. ftcretlerı, bunları 11tib .J' 
sındaki bozuk kısmın tami- Bunun üzerine şehirin bütOn ede~ köy gruplan ar•~ 
rine, Susığırlık kazasında ıtıkları birden söndürüldü tesbıt ve karara bal.~ 
inşa ettirilen ilk mektep bi- ve şehir tam 20 dakika ~·~tır .. Bu kararlart~ 
nasının bodrum katındaki zifiri karanlıkta kaldı. 1 amarlen tarafından .. J,J' 
yemek odasının 354 liralık Niha . et tophane yanan olunduktan sonra merı 
keşfi mucibince beton sıva daki çamn ikinci defa çal I caktır. _ _ 

sının yaptırılması ve koşu masile aşıklar tekrar yandı 1 Gelenler, gideni~ . 
mahalli pistinin tamirine ka j ve bilihere de saat kulesin - - ~ 
rar vermiştir. deki canavar dildüğü fasıla Lise öğretmenliğine ta;r 

- · --- • ile iki defa çalarak tayare- edilen Eskitehir Tür~~ldf 
C.H.P.Ocak kongrelen lerin uzaklaştıklarını bil retmeni Eminittin ~~ 

d" d. dnn Kütahya trenile r · 
· Tabanca teşhir etmiş. ... - ır '· rimize gelmiştr. 

Ege ve Akıncılar ocak-, 8 te rüb . 1 • ıJI,._ Kütabyala Hikmet ismin
de birisinin Aygören mahal
lesinde oturan Dursuna bi 
lisebep tabanca teşhir et
tiği iddia olunduğundan 
suçlu yakalanarak adliyeye 
Yerilmiftir. 

-

• • u c enın yapı acagın- · Ak G l"k K U' 
lan kongrelerını dan bir çok kimselerin ha şam enç 1 

dün yaptılar. 1 beri . olmadığı için halk b.. d b. t ıanb 
C. H. Partisi Eğe ve Akın-ı haylıce teliş ve heyecana Un B ff Op 

cılar o'=8kları d_ün ayn ay~ düşmüttür. yapıldı 
rı Partı kaza ıdare heyetı - - • b8' 
reisi Vasıf lspartalınan baş- Lik maçlannın ikinci Şehrimiz Ge~çlik Ki~.., 
kanlağanda toplanarak yıllık de akpm eskı ve yeDI lf 
kongrelerini yapmışlardır. haftaSI. lann iştirakile bir topl.., 

idare heyetlerinin bir se- yapılmıştır. ~ Atatürk parkına ya- nelik faaliyet raporu okun- Bölge lik maçlarının ikin- Gençler bu toplantı~...., 
muş ve muhtelif dilekler ci haftas{ yaran Bandırma - mimi görüımelerde ~';",, 

pllan köprünün beton- üzerinde faydalı konuşmalar Gönen ve Havran - Alibey dular ve muhtelif oytP"'~ 
yapılmı,tır. Gençlik Kulfıpleri arasında oynamak suretile geç •• '1' 

3rJTie klSffil bitti. Yapılan seçimde Eğe devam edecektir. lere kadar eğlendiler. ~ 
Atatilrk parkı ile yeni ocaiı idare heyetine: Meh- Bandırma Gönen maçı arada .. kulôp baıkaDI İl' 

k met Baydar' Osman Nuri. Hulki Karamanın idare.in- zar günu başlanacak ~ 
lalkümet . onağı önfindeki J h ı V' 

O 1.. Ad E d y h de Bandırmada, Alibey • spor arın ana at art 
fo.&nın arasındaki tren yo n u, em r em, a ya · d · h t d' 
l•nun üzerine Devlet Demir- Şea, Adem Şimşir; Mehmet Havran maçı da Ayvalık naK e 

1
: a .ve~· ı. k#" 

yolları tarafından yaptınl- B d O man N · O lü sahasında Münir Y enalm u e şım ıye ., 
--•-ta olan • .. -öprüniln be- ah~ ar, k s e i ur~ n·ı idaresinde olacaktır. 1 270 genç kaydedilmi~ .Jİ 
.._ na ıye ongr s mumessı bunlann bOtün muame~~ 
teaarme kısmı bitmiıtir. liğine.. nahiye kongresi m6mea y 8 p 1 1 m 1 ş t 1 r. Yart' 

Kiprünün iki tarafındaki 1 ~kıncılar ocağı .. idare ~e. si~liğine intihap edilmifler pazar günü de saat do 
toprak lusımlarının da tes , yetıne: Mustafa Suter, Alı dır. beden terbiyesi öğret~ 
YİJeİ tilrabiyesi pek yakında 1 Andaç, Nuri Kasap, Veli Bu akşam Kaya bey, Sa· 

1 

lerinin nezareti altında ,,,,,--
ikmal edilerek balkın geç- Mübaıir. Mustafa Çankçı; karya, Dumlupınar ocaldan buri spor hareketlerine tJ,f 
_.e9İne açılacakbr Mustafa Sliter, Ali Andaç kongrelerini yapacaklardır. layacaklardır. 



~ Biru.atqrin 1939 TÜRKDİLI Sayfa : 3 --
~elonya hükUmeti sabık az.ası 
~ Bükreşten naklediler. 

Sovyetler Letonya ile de bir pakt 
imzaladılar. 

,, 1-rafı birinci sayfada) 1 mahkum etmiştir. Kurtuna (Baş tarafı birinci sayfada} 
~ - Romanyaya gelen dizilen Polonyalıların ekse- ise Moskovadan Kaunasa S İ•anılır adamlardan riyetini Entelektüeller teşkil dönerek hükumeti ile tek
~\' lllal6m~tagöre, Alman etmektedir. Bazı papazlar rar temas etmi,tir. Nazuın 
"l ~~ı Sılezya~a ~aptık- da kurtuna dizilmiıtir. bu gün Moskovaya dönmesi 
~ ticlcl kil. hareketı bılbas· Bükreş, 6 [ A.A. )- Polon beklenmektedir. 
~ teİ.i~dolmdu~tur.hHem1en yada Çek ve Slovak leji Litvanya ile Sovyetler Bir-
i"CQ e ıvanı arp er liği arasında bir kartılıkh 
L_... lleaesı"nde Almanlara yonlarını organize etmiş olan d k . bek 
~ yar ım pa tının ımzası -
~ !•pılan isyan hareke- Çek generali Proşala, Fran- lenmektedir. 
~ lftİrak etmiş kadın, saya gitmek üzere Roman- 1 Litvanyadan Sovyet u 

bir çok Polonyalıyı yayı terk etmiştir. 1 keri hava kuvvetleri emrine 

~er sulh tek- 1 Sovyetlerin Çin hu- I ~:.:::kt.~~~ veriımeü d. 
~ Nevuork, 6 - Letonyanın 

l -erini bildirdi. dudundakı' tahşı"datı. Rusya ile imzaladığı pakt-
~ tan sonra sıranın Finlaodi 
\ tllfı birinci sayfada) Ankara, 6 (Radyo) - ya ile mümasil bir pakt im-
\.:: _ lllGıaaebetlerini izah So~yet ~ı!alarının Çinin ti zalamıya geldiği bildirilmek
\~ d&nya sulbunun an· malı garbısıne tahqşiit etmek· tedir. Bu suretle bütün Bal. 
il '•n .1 1 .1t te olduğuna dair olan ha tık devletleri Rusyanın zım-
~ L. ya ı e nıı ere· be 1 . T . k • h" · · 
\._ ..... tıı. •1 k b"I 1 ren ass ajansı tekzıp nea as en ımayesıne gır-
~ ,mesı e a ı 0 • etmektedir. mit olacaktır. 
~ aayl~miş ve bütün Sovyetler Birliği ile Le 
~ ~-1•nn• izah ederek Amerika harp ge- tony• arasında bu gün im· 
\.:.~ İçııa şu f&rlları ileri zalanan muahede bet mad-
~lr· mileri Havayda deden mnrekkeptir. 

L,..._, .. .,· · · k. b. h Muabedenin birinci mad-
-,. aL ıa ıçın ır 1 ır U· t 1 
\..~ - op anıyor desi mucibince, her iki mem-t ''it yat aahaaı nizamı, • leket bir Avrupa devleti ta 
~tler meaelesinin ve Ankara, 6 (Radyo) rafından doğrudan doğruya 

llleseleainin halli, ı 29 Amerikan harp gemisi bir hücum veyabud b&cum 
"it kalkınma ve iş muavin gemilerle birlikte tehdidi takdirinde askeri 
'-ciudfann emniyeti- ı dün Havay adalarına hare- yardım da dahil olmak iize· 

,.._ 1 ket etrni,lerdir. 
~"'•tisi ile bir harp _ re biribirlerine her tiirltı 

~kil etmemek te- Üç sınıflı köy mektepr ~::ıı·!~klı yardımı yapacak-

ta.. •:e bir Polonya dev- (erinde bu yıl dördün- Muahedenin ikinci mad 
~· ıillblann imkan cü sınıf açılıyor. desi mucibince, Sovyetler 

tahdidi, Versay birliği Letonyaya iyi ıerait 
etin: · d Tem muz ayında toplan-• oaan ıayrı mevcu ile silah ve harp malzemesi 
ol mış olan Maarif Şürası üç k . 

ı. llnması ve bu su verece tır. 
"'-d sınıflı ve tek muallimli kay O . Qdlınn tadili me- çüncü madde mucibince 

mekteplerinin be• sınıfa çı- Let So ti w l" v • ortadan kaldırıl ., onya vye er ır ıgıne 
1 kanlmasını kararlatbrmıt- Vindau ve Eibau limanla-

iste-

1 tır. Maarif Vekileti bu ders rinda deniz üsleri ve Sov
yılından itibaren köy mek · yet hava kuvvetleri için ba · 

1 teplerinde dördüncü sımfla- zı tayare meydanları tesisi 
rın ve 940 - 941 den yı · hakkını tanımaktadır. Vin 
lından itibaren beşinci sı- dau ile Pitbago arasında 
nıfların açılmasını kararlq Riıa körfezinin müdafaası 
brmış ve maarif miid&rlük için Letonya sahilinde SoY 
lerine lizım gelen direktifi •etler Birliği ltataryalar 
vermiştir. Vekalet bu kara- yerleştirmek hakkını haiz 
rının lazım geldigi gibi tat- olacaktır. Sovyetler Birliii 

buralarda miktan husuıi 
bik edilip iyi netice verme-

bir anlaşma ile tesbit edi · 
si için köy mektepl~ri proğ-
ramlarını beş sınıf üzerine lecek garnizonlar ltaluada 

yeniden tanzim etmiş. mu- Hakaret etmiş. 
allimlerin muhtelif sınıflara Karasi mahallesinden 
gelecek talebeyi ne suretle Mehmet isminde birisinin 
okutmaları ve çalıtmaları- .Anafartalar caddesinde pas· 
nı nasıl tanzim etmeleri tacıbk yapan Mustafaya li
icap ettiği hakkında izahlı aanen hakarette bulunduiu 
rehber hazırlamıt ve alika- şiklyet olunduğundan tah-
darlara göndermittir. kikata bqlan1D1ftır. 

racakbr. 
Dördüncü madde mucibin

ce, her iki" taraf diğer taraf 
aleyhine ittifaklar imzala· 
mıyacaktır. Sovyetler Birli
ğinin bahri üsler ve garni 
zonlar tesis edeceği arazide 
Leton hükümranlığına halel 
gelmiyecektir. 

Paktın beşinci maddesi 
bu vesikanın musaddak nüs 
balarının altı gün zarfında 
Rigada teatisinden sonra 
on sene olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Muahede ile birlikte bir 
müşterek beyanname de im
zalanmıştır. Hu beyanname 
her iki devletin hükümran 
lık baklarmın mahfuz bu 
lunduğunu ve dahili rejim· 
lerin yekdiğerinin müdaba
lesiaden masun kalacağını 
bildirmektedir. 

Kaunastan verilen bir ba · 
bere göre, Sovyetler Birliği 
Estonyadaki üssülbarekele 
re, 50 tayare yüzlerce tank 
yerleştirmek tasavvurunda
dır. Estonya - Rusya kal'fı· 
Jıkh yardım paktlarmda 
musaddak nüshaları dün 
Tallinde teati edilmiş ve bu 
suretle muahedeler meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Moskova görütmeleri es
nasında Letonya Hariciye 
Nazınnın göstermiş olduj'u 
mukavemet dolayisiJe Sov· 
yet Rusya, Estonya budu. 
dundan Letonya h u d u 
duna 20 fırka k a d a r 
asker nakletmiştir. 

Amsterdamda çıkan Te 
legraff gazetesi, Moakova
daki son Alman - SoYyet 
görü,melerinin Estonya - Le· 
tonya ve Litvanyaya mün · 
baıır kaldığını bildiriyor. 

Gazete diyor ki: 
Ruıyanın isteklerindeki 

aisbi itidal Almanyanın 

hususi hesaba katılmasın 

dan değil, daha ziyade mut 
lak surette antiboltevik 
olan Baltık devletlerine ye-
ni vaziyete uymak imkinını 
Yermek enditesinden müte
vellittir. 
Moıkovadan bildirildiği 

ne g6re, binlerce Sovyet 
plotu . ile alt! yüz tayare. 
Kronstandtta toplanmlf • 
tır. 



Sayfa : 4 TÜRKDILI 

Yugoslav - Alman ticaret 
müzakereleri. 

(Baştarafı birinci sayfada) 
nan Yugoslavyanın kendisi· 
ne derhal teslim etmesini 
istemekte olduğu eşyanın 
bedelini trampa yolu ile 
ödemek istemesinden inbias 
etmiıtir. Bu eşya için Al
manya, .. kendisinin müna · 
ıip göreceği yakın bir za
manda,. Yugoslavyaya esli· 
ha ve sanayide kullanılacak 
malzeme verecektir. Trampa 
için ileri sürülen bu şart, 
Yugoslavyanın işine gelme
mektedir. lngiliz ticaret ata
şesinin Ticaret Nazırı 8. lvan 
Andrese lngilterenin Y ugos 
lavyadan iaşe maddeleri ile 
iptidai maddeler satın al 
mağa amade bulunduğunu 
bildirmiş olduğu rivayet 
edilmektedir. ingilterenin 
fikri, sadece.. Y u g o s -
lavyayı Almanyaya karşı 
müsait bir hattı hareket it
tihazından menetmek değil, 
aynı zamanda Almanyayı 

Yugoslavya ile yapmakta 
olduğu müzakerelerde mu-

tedil da vranmağa mecbur 
etmektir, o surette ki şayet 
Almanya çok acele hareket 

edecek olursa Belgrat hüküme
tinin Almanya ile müzakere
leri inkıtaa uğratarak tama 
mile lngiltereye teveccüh et 
mesi tabii olacaktır. 

Diğer taraftan Almanlar, 
Yugoslavya ile itilaf akdi 
için istical göstermektedir
ler. Almanlar, Sovyetlerin 
ne gibi şerait altında ken-
dilerine mal ve iptidai mad
deler vermeği taahhüt ede 
ceklerini öğrenmeği tercih 
ve bu şeraitin Yugoslavların 
şeraitinden daha iyi olaca
ğını ümit etmektedirler. 

Bununla beraber Naziler, 
müzakerecileri Alman mil 
zakerecilerinin yerine kaim 
olmağa amade bulunan ln
gilterenin Yugoslavya ile 
müzakerede bulunmasına 
mani olmak için Belgrat hü
kumeti ile yapmakta olduk 
ları müzakereleri mümkün 
olduğu kadar uzatmakta
dırlar. 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
Vakfı: Cinsi: Mevkii: Muhammen aylık ıcarı: 

L. K. 
lmamzade Dükkin Örmeciler caddesi 15 00 
Lonca ca. Mağaza Anafartalar ca. 25 00 

Yukarıda yazılı akaret icara verilecektir. İhalesi 9 
birinciteşrin 939 pazartesi saat on dörttedir. Taliplerin 
Vakıflar idaresine gelmel~ri ilan olunur. 3 1 321 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merke
zinin Salihattin mahallesi 
Dilek sokağında ( 8 ı nu 
maralı evde oturan Türkiye 
cumhuriyeti tebaasından ol-

1 

up zahire pazarında örücü-

ler sokağında 61 - 63 nu 
maralı dükkanı ikametga
hı ticari ittihaz ettiğini be· 
yan eden İbrahim oğlu Mu 
harrem Ôztüfekçinin unvanı 
ticareti bu kere zahireci İb 
rahim oğlu Muharrem Ôz 
tüfekçi olarak teıcil edildi 
ii gibi bu unvanın imza 
tekli de Türkçe el yazısı ile 
M. Ôztüfekçi olarak ticaret 
kanununun 42 nci maddesi 
mucibince 8.ılıkesir ticaret 
ve sanaJi odasınca 5/10/939 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HA YRETTIN KARAN 

Neşriyat müdilrü 

FUAT BIL'AL 

YılhA"ı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adre.<t: Balıkesir TDrkdili 

tarihinde 110 sicil aayıama 
kaydedildiği ilin olunur. 

-----
Vilayet matbaası, Türkdili matbaası 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. erit# 
14 Semeden b~ri muntazaman çıkan ve karii la' 

biımet eden • TÜRKDİLI » gazetesi bu suretle dl 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratle berkesin ibtiyaçla11D• ~ 

\·ap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ~ 
nulmuştur. 

IÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildijİ 

kilde hazırlar. 

DiKKAT: Matbaa işlerile alakadar her l 

muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

K A O R 1 UZKUR 
Paşacami caddesinde her 

tasiye levazımını ucuz 

Mevkii 
Aya yorgi 

- Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Hektar 
20 

Rüsumu nisbiyesi 
3000 

Mandira 25 1500 
Büyük maymun 11 9000 

1 - Açık artırmıya konan iş Balıkesir "' 
Erdek kazası hududu dahilinde mevki, hudud, b 
ihraç mecburiyetleri yazılı üç parça granit taş 
üç sene müddetle icarlarıdır. 

2 Artırma 16/10/939 tarihine rastlıyan 
günü saat 15 de vilayet makamında mü\etekJdl 
encümen huzurund• yapılacağından isteklilerin e/ı 
vakkat teminat akçelerini vezneye yatırdık) 
makbuz veya banka mektuplarile mali durumla~ 
rir ticaret odaaından tasdikli vesikalarile bir • 
meni daimiye ve prtnamesile krokisini görmelJ • 
Balıkesir husuıi idare müdürlüğü ile Erdek lı• 
lığına müracaatları liizumu ilin olunur. 

4 

Basıldıtı yer: Türkdıli matbaası-


