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Parti Meclis 
Grubu toplandı 
~~krü Sar:~oğlu hari-
ti hy . . . . h tt• Q' asetımızı ıza e ı. 

"'-ticiyc Vekili Şükrü Saraçotul 

C ~nkera, 12 1 Hususi 1 
~ li. Partisi Meclis Gru

bı:ı gün Hasan S · kanın ri
)'ıseı· ınde toplanmıştır. 
s_ lfa~iciye Vekili Şükrü 

l'tçoğlu söz alarak Bü-

~nu ikinci sayfada) 

GUNLUK SİY ASİ GAZETE On dörcüncü yıl: 2480 

Meydan muharebesi 
çok şiddetli oluyor. 
-----------CC"- a• ~·•••••-·----------

Bir Slovak ~~alayı Polonyaya karşı harbe giremiyeceklerini 
bildirdiğinden silahlan alınarak tecrit kampına konuldular. 

Bazı tayareler de Polonyaya geçti. 
Paris. 12 (A.A.) - Şark j rmdaki çarpışmalarda mü- di zayi:ı t verdirmesinden 

1 

cephesinde harp devam ~t dafilerin düşman hücumla- endişe ettiklerini, Almaıt 
mekt~dir rım kırdıklarını ve geri orduları gerisinde çeteler 

Berlin, 12 [A.A.] - Al püskürttüklerini bildirmek- Ye münferit Polonya askeri 

1 
man lıava kuvvetleri büyük tedir. gruplarının mütemadiyen 
bir faaliyet göstermektedir. Parist 12 (A.A.] - Bir teşekkül etmekte ve Al-

1 Pariı, 12 [A.A.) Alman İsvi~re gazetesi Berlinde~ mantarın gerilerini vurmak
' resmi tebliği cereyan etmek- aldıgı habe~e atfen s~l~h.ı· ta ol~uklannı yazmaktadır. 

te olan büyük meydan mu yettar Be~ın me~afılının Parı~, 12 fA.A.I -- Garp 
harebesinin Vistül nehrinin V~rşova cıvarındakı ha.re- j cephesınde Fransız uma~ 
~arbında neticelenmek üze- katın Alman ordusuna cıd (Sonn tiçOncü sayfada) 
re bulunduğunu bildirmek- = 

tedir. Ed d• k• 
Polonya resmi tebliği de en 1 y O r ı •. 

şiddetli ç a r p ı ş m a 1 a r 
olduğunu, Polonya mü
dafaa hatlarını yarmak is 
tiyen Almanların bu teşeb
büslerinde muvaffak olama
dıklarını ve Varşova civa-

HİTLER TEHDİDİNİN CEZA~ 
SiNi ÇEKECEKTİR. 

ŞİMDİ HARP BİR İNGİLİZ 
HA Bİ HAl.İNİ ALDI. 

Na~n ~nstemu ve ©>lr\llbl.1 lii1 ©abı 
@ır'l&~{§]aırt kaDB<malodnır. Bu""' 

ınHYI D'il n ~ n ın S ©> lfll lYI IFıl aı kc§l d aur 
m cLlı©cac91eDe ~<9J~ce~ü~. 

~ransaya giden ingii; askerlerile halk ku
Caklaştı ve .. ingilizf er gel dil O iye bağırdılar. 
~ londra, 12 [A.A.] İngi 
~ lıtihbarat Nazareti lngi 
-._ kıtaatımn Fransız top
' klarına çıkanlmış olduğu
~ hildirmekte, fakat bu kı
-:tı~ henüz cepheye gir
~ llııı olduğunu ilave et-

ktedir. 

bi halini almıştır. Ôn safa 
giden bu askerler kim
lerdir? Harp başladığı za 
man onu nasıl yaptığı ve 
zaferi elde edinciye kadar 
hiç bir şeyi esirgemiyen f n-

İngiliz Dominyonlar Na2'lrı 
Eden dün radyoda bir nu
tuk vermittir. Eden ezcüm
le şöyle demiştir: 

"Bir hafta oluyor ki, ln
giltere Nazi rejimi ile harp 
halin dedir. 

~ndra, 12 [Radyol 

gilizlerin oğulJarı veya genç 
kardeşleri değil midir? Evet 
Adolf Hitler!.. Sonunda kar- 1 ,....,~••-"·"' 

ı İngiltere, tarihin her de•
rinde olduğu gibi tek bir 
kalb ve tek bir vücut ha
l i n d e d i r . Azmimiue 
beş sene ev•elkinden daha 
zayıf değildir. Büyük Bri
tanyanın bu vahdetini eyveli 
temiz vicdanına medyunuz. 
Hatırlardadır ki harbe te-

f:' eteler logiliz kıtaatının 
~llıaya muvasalatını bü 

[) baılıklarla haber veriyor. 
.tyii Ekspres• diyor ki: 

Şıllldi harp bir f ngiliz har· 

şıla~acağınız insanlarımız ay
nı insanlardır ... Mücadelem., 
isimli kitabınızda kendilerin
den sitayişle bahs ettiğiniz 

(Sonu ikinci sayfada) 

1ngiliz Dominyonlar Nazın kaddüm eden günlerde ln-
Lord Eden J giliz hükümeti battı hare-

Lon dra, 12 (Radyo] - (Sonu dördüncü ıayfac:la) 



• 

Sayfa : 2 

Parti Meclis 
Grubu toplandı 
(8aft.arafı birinci sayfada) 
Jiik Millet Mecliıinin tatil 
evresi e snasmda cereyan 

. eden siy~si meseleler üzerin
de izabat vermiştir. 

Bundan sonra bir çok ha
tipler aöa alarak muhtelif 
meaeleler üzerinde sualler 
aormuşlardır. Bu suallere 
Şiikr6 Saraçoğlu ve diğer 
alikalı VekilJer cevaplar 
ftrlDİf)erdir. 

Parti Grubu hükümetin 
noktainazannı taıvip et
•İt~r .· 

-
Almanya her cihetce 
zayıf bir haldedir. 

Parla, 12 (Radyo) - lı
weçte iktidar mevkiinin par
ti orıaaı olan bir gazete 
A 1 m an y * a ı n 1914 
*lıindea daha kuvvetli ol
..... dair yapalan Alman 
fl'•taaclumı reci ederek 
ba S"".aa >Jmanyaaın 8 miali 
az airlilıaın 6 misli az kru 
•edrtl vardır. Saniyen ma· 
deai para mevcuda geçen 
bptekinclea 10 misli daha 
udar. Yiyecek miktan da 
kili dejildir. Fraa .. ile in· 
pter.enin iki avantajı var
tlır: 

1 Alman endüatri mer-
kezi baya taarruzuna ma
tuclar. Buna mukabil lngil
terenin malzemelerini temin 
edeceji mllatemlekeleri var
dır. 

2 - lnfiltere Ye F ranu 
laaldı oldutu bir clava için 
•&cadde ediyor. 

Almanya ise 1-milyoa ai-

TÜRKDILI 13 Eylill 19~ 
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[===$ =--=--=--!'=A-_B-E_R-=_L-E_R-== ,_ 
Gençlik Kulübi' Türkiye futbol birincilikleri 

bu yıl yapılmıyacaktır . 

Mevcut 62 bölgeden 50 sinin iştirak et
mez durumda olması birinciliklerin yapıl

masına mani oldu. 
Türkiye futbol birincilik

leri geçen senelerde olduğu 
gibi bu yıl da birincitefrİD
de yapılacağı zannile bölge 
birincilik müsabakalarının 
yapılmadığı görülmektedir. 

Bu ıene eylülde yapılma• 
aına teşebbüs edilen grup 
ve Tllrkiye birincilikleri 
mevcut 62 bölgeden 50 si
nin ittirak etmez durumda 
olmalarına binaen bizzarur 
yapılamıyacaktır. 

Ônilmüzdeki yıl içinde de 

aynı vaziyete diifmemek için 

b&lge birincilik müaabakaJa · 
rına 30 eyUilde baılanarak 

bana fiküstOr mucioince de
vam edilmesi ve nihayet 940 
aeneıi mayısına kadar ni
hayete erdirip mezkiir ay 
içinde ieraaı kati aurette te
karriir etmit bulunan grup 
ve miitemmimi Terkiye bi-
rincilik mllsabakaları için 
evvelden hazır bulunulacak· 
tır. 

Parti kaza kongreleri.! Bisikletle bir kız ço-
c. H. Partili ~aza koaı · CUğUna Çarpmış. 

releri viliyetin her tarafın· 
da biriacikinunun 12 aci 
g0n6 yapılacaktır. Kongre· 
lerin hazırlıkları devam et

Diln akpm llzeri Ana· 
fartalar maballeaindea 14 
yaılar1nda Mutafa isminde 
biriıi biaikJetle Halkevi 

Akşam ilk toplantı
sını yaptı .. 

Şehrimiz Gençlik· Kol~ 
aktam ilk toplanbllDI ~ 
Budakoilunun bafb:•PJ .. 
da yapmlfbr. 

Beden terbiyeaikaa~ 
16re mecburi ıpor ya~· 

gençlerin nuaJ ve ne~--... -
çallfbnJaca;ı ve ~ ~ 
derhal kulabe kay~ 
faaliyete geçilmesi ~·~ 
g6riifmelerde bulua~ 

Yeni kanunun ilk ta fi 
edileceji lzmir, Berp~._.. 
Balıkesir balıeleri ~ 
için, bölgemia uam P:;i 
urf ve icap eden 
birleri fimdiden allDll 8"' 
lanuyor. ÔalmO.deld ~ 
buriyet ba7ramında ı~ 
l"IP l"IP ve cıat - _. 
olduj'a ıpor kıyafetlePr 
muazzam bir rumiseçit 
caklard1r. 

Bunların blltlla leY....:: 
kulup tarafuadan temia " 
lecektir. 

mektedir. ln6nden geçerken 9 yqla- -
nnda Sevim iamiode küçllk Lise ve orta okulJad - . 

B d t ht ·ı bir kıza çarparak dudak hariçten gir~ 
aşın an a a 1 e ,,., clia kapağ ... d•!' hafif yeni bazı kayda tJ1' 

YaralaffilŞ. aurette yaralamıtbr. Bu çar- tutulacaklar. 
pıfma eanaaında Muatafa da 

Pqa cami civannda bah- ut kolundan yaralanlDlfbr. Orta okul ve liseler fi' 
çevaahk yapan Arif dllkkin · Her ikiıi de derhal baı- hazırlanan imtihan tali~ 
komıuau Fevziyi, sergi me- tahaneye kaldınlmıt ve ta- name.inde hariçten Jile _.k 
aeleıinden dolayı tahta ile kibata giritilmiıtir. orta okul imtibam ve~ 
vurmak auretile batından -~-;;da~-u-ç-lu_y_a_k_a_la_n_a-rak- istiyenler için ele bazı j 
yaraladığı şikiyet olundu- adliyeye tealim edilmiftir. Jlllar ilive edilmiftir. Sa • 
---------------------ı bi talebelerin imtiha~...., 
maktadır. o kadar ileri ıitmitlerdi: ki, yd kinde yapdac:ak, uP"" 

Deyli Ekspressin muhabiri bunlara hükümetin mukabele bir girdiii der1ten bit :,, 
Fransada lngilizlere ya etmeaine imkin kalmamıı ha giremi1ecektir. lmtila• 

p•i orduaunun vaziyetini pılan hararetli istikbali ı tır. devlet imtihanı pklind~ 
lı.eaaba katmak mecburiye· nakletmektedir. Bir çok köy·ı Milıtakil dominyonlarda, cak, sualler umumi 
tindedir. liller istasyonlarda: "lngiliı 

1 
Mısırda, lrakda vaziyet bu yete aorulacaktar. ... 

--- ler geldi." Diye bağırmlf· , merkezdedir. Bu yardımın Üniversiteye girmek ~ 

Şimdi harp lngiliz 
harbi halini ald1. 

)ardır. Halk lngilizlerle ku· 1 kıymeti haftalar, aylar geç· yenler: Bu gibi talebel~_.., 
caklatmıılar, alk1tlam1tlar tikce daha fazla artacakbr. llniversiteye giren a11I ~ 
dır. Deyli Telgraff dominyon- belerle birlikte eleme i~~ 

Tan gazetesi Britanya im- lann yalnız logilt~reye bey- nı geçirmeje mecbur .
paratorluğunun her tarafın· eti seferiyeler göndermekle lacaklardır . . <Battarafı birinci sayfada) d 
da dahili müca eleler ikin- kalmıyacaklarını, sanayileri· 

•Jm insanlardır. Aym rubu ci plina ablmııtır. ni işletmekle yardımda bu
tqıyan askerlerdir. Bunun en bilyilk miaalini lunacaklarmı yazmakta ve 

Niyuz Kronikl, lngiliz ~i~· Hindistan göstermiştir. Hin aynı zamanda dominyonlar 
tarlannın Fransaya naklınm distandaki camialar Londra zirai istihsal ile Britanyaıım 
•llpüllta utramadığını yaz· , h6k6metiae bağlıbklannda iateaini temin edecektir. 

buhranı •• 

-Bir tayin. 
Merkez sıhhiye mert>,,,. 

Mahmut Saral, Silivri k~ 
aıbbat memurluj'una tefP""' 
tayin edilmif tir. 



eydan ınubarebesiçok 
şiddetli oluyor. 

biriac:i aJfada) Ba ..... Frum latütmıa 
~"rtrırllal111111 tebli;iae itıal ettikleri 1erlere 1er-

Al•••lana muka• lqmelde ıeçmiıtir. 
rajmea Frauaa Hareklt piy•dtı laclleri 

~ll'I S..... 4op- aİll takip ettiii ketiftea 
kkrib.a ~ kilo ibarettir. 

bir cephe ......... llozel boJllDC& Al•anla· 
•r••IJetU ilerle na ghtercliii taarrm h•re-
t.&ıklrak • i•kh keti temadietmemiftir. Yal 

12 (A.A.J - Slo· 
..nal alan Bra· 

Wldlrll--~..ı:- ilümclu beri .... ,. ... 
mlu•lletler ıer

ı.imtl. a,. kaqa ....., et· 
batina edea bir 
alapaa .u&lalan 
ah-. .. tecrit 
kMPl-.. ta. 
12 (A.A.) - Fru-

Iİlır Çek ----............. Ba 
ti..tidea so bin 

oWaiall1lw1Nk· 

aız bazı ufak tefek çarp.,
malar olm11flar. 

ln,mz l.tihbarat Naweti 
lapiz lntalaruua Fraaq1a 
çdrtıtanı. yalnız ba kıtalann 
llealz cePbe7e ~ctip,i 
....... Wldin.eldecllr. 

Paria, 12 (Rad10) - la
.tçrecle pkan bir pzete 
Varpa lalerindeld.,. çar 
p11malana Alman ord-
na ciddi uflat Yerdirmiı 
oldupadan •elite edildi;ini 
" çetelerin Almaa onla
mam prileriai nrmak· 
ta oldujana yaayor. 

Leh· Alman harbi Ulam· 
claa beri Slonk1a ile Al· 
maaya .....,aebetleri ~rıi• 
lefmittir. 5 Eylalde bir Slovak 

Bahkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

l -Kepalt ~elerinin ihtiyaçlan ofui 1J1 toll M. 
açık eklliltmeye koaalmutlur· 

2 - Lahmia ediln bedel ı '82 Ura SO ~ n aa · 
wakkat temiaab 73 lira 68 kUl'llflur. · 

3 - lı..le 29/9/939 cama ılbal aat 11 ele. Bak"
kor .. ba alma kOlllİaJona biaaunda 1apdacaktu, 

4 Evm ve fU'llar her ,en komia1oada ılr1lleltillr. 
S- Talipleria belli belıeler Ye muvakkat temiltatlaruıt 

birlikte komilyo .. ..aracaat etmeleri. 

' 1-216 

Bahkesir Askeri Satln 
Alma Komisyonundan: 

1 - Baa ..... Wrldderi ha7vuatuun U.ti,.çlan oa.. 
75 toa JUlaf apk ebiltmeye konulmUftar. . 

2 Tahmil eclilen Wet 3562 Un 50 karat n ... 
nkkat temiaab 267 lira 18 karuftar. 

3 - ihale 29/9/939 mma ılal 1Ut 16 u Balık .. 
kor aba alma 1ı--,._ ~ina11au 1apdacaktw. 

4 E•-' •• tartlar her .... komia10llda ......... 
&r. 

5 Taliplerin bel& belıeı. " mankkat te.._tJa. 
rlle birlikte komiayoaa mlıacaatlan ilb olanar. 

4 1 - 297 

12 (RaclJo)- Al- a l a J ı P o 1 o n J a y a --------------
11"'1 ... lldaabi'lllUI teb- Ul'fl harp etmekten imtina 

etmif •• trene binmemiftlr. 
Ba alayuı llllhlan almarak 
tecrit kampuaa k•nl•ut· 
bir. 

Yine pçealerde Slovak 
laalka IOkaldarcla Hitler IPa ...,, ............... . 
iJnmlbr. Glrlltl pabrb ol 
•Uf· neticede bir çok kim 
.ıer tevkif edilmiftir. 

Diler taraftan Slonk 
tayareleri Polonya ta1an 
leriadea fark eclilmecliji lae. 
haaeaile harbe iftirakten ı• 
ri llaralahmftar. Hallaald .... 
k katte bana 1ebep bir eok 
Slovak tayarelinin Polon1a 
bla~ iltilaak etmaitlir. Met· 
lıur bir Slonk ta,.reelai 
olan albay rltbeüde bir 
tayareci de iıtifa ederek ti•· 
lice Slovalcy•daa aynlmqbr. 

kesir nhisarlar Başmüdürlüğünden: 
fitMkleriadea madut oJaa (Çocuklara maha• 

.._tarlan. kAiıt kıpaillleri, mehtap vesairenin) 
'- 8abfa inbiur albacla oldajııadan · tezkerem • · 

tt:._ ~- biriacitetrin 939 dan itibaren memnudur. 
~ mahRa bu ıibi meYaclı atanlara inhisarlar 

bir Ura mukabilinde ve bir sene mlicldetle 
ı.....~~ecetiaden •tıcdann 30 eJl61 939 tarihine 
,....._.aldan mahal Lalıiur idarelerine aıOrauatla 
~ Abi takdirde bn tarihte• aonra ellerinde 

•taam teüereaiz •bt lıakkmdaki ceza bil· 
tatbik olaucai• ilAn oluur. 

4-1-299 

Bahkesir tapu sic11 
muhafızlığından: 

V-lll1•ti: lleYldi: Hedadu: 
Llllresir Çeakelaltı Po,.._. Horo•il8 ..... 

.... l.tıaŞehri ... 

" 

• 

Tlrbe10ljQI • 

Ahmet c1oja-. ç.llma 
etm Haua. löle.l Bia
hap clamacb Haaa ot
la Teftik " 1m_.. Ha-
fa Arif 
Dojma ecaa N._.t 
tin bajl, bata111ol. ,.,. 
raa Saadettin otla , .. . 
ri, kıbleli iake•led .. .. 
tafa. 

Dedeler tilun • Daim C-alı A•.-t. 
babll Somala Alamet, 
poJl'UI Şema ojla 
llelamet, lnHemi ....... 
ca Slleymaa YertıHll 

Hacldat " balundaja 1er: ıukanda 1azda iç parp 
tarluun •aliki Mmtafalah mallalleaindea Sipahi ojalla
naclan lb'rahimia eccladmclan intiblea 1e11eblz mali ikea 
.ı 10 ela 6llmile Jellae otla lludafa11 bacleha M•tafanm 
da 6 mayıs 937 de lllmile kanii lllab-e ve e•lltlan lb
rahim ve Mehmet •e Ahmet ve Mutafa Saphi •e AJfl' 
Ye Emine Neeibeye kalclıtmdan bahiıle aamlanaa 1eaet 
almak ialedilderinden tahkik Ye teclkiki için 20/9/939 il
ai mahalline memur ıaaderilecektir. Tasarruf idcliaauula 
baJ ... aıar Yara ba tinler içinde JUi ile tapa sicil ma
hamlıtma veyalaut mahalline ıelecek •••ura •hca
atlan liiaumu illa olunur. 

• 
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Sayfa : 4 

Eden diyor ki: 
(Baıtarafı birinci s t yfada) 
ketini sarih bir surette bil· 
dirmek için her şeyi yap 
anştır. Ne bu günkü Al
man hük6meti, ne de istik· 
halde kurulacak herhangi 
bir Alman bükümeti bizim 
takip edeceğimiz hattı ha· 
rekette berbanfi fÜpbeli 
bir nokta kaldığını iddia 
edemez. İngiltere Hitleri 
mlhperver müzakereler yo-
luna çevirmek için ne yap
mak lizımsa yaptı. Polon
ya hiikümeti bu müzakere
leri kabul et ti. 

Fakat Hitler bile bile bu 
müzakereleri imkansız bir 
bale soktu. Hitler açık bir 
teca•üz harbi kabul etti. 
Bunun üzerine İngiltere ile 
Franaa da geçen nisanda Po 
lonyaya karşı almış olduk
ları taahhütleri yerine ge· 
tirdiler. Almanya Şansölyesi 
sinsiliği ve iki yüzlülüğü öy
le ileri götürdü ki Polonya· 
yı işgal etti. Enternasyonal 
alem hiç bir zaman bu ka
dar alay etmemiştir. 

Bizim fikrimize göre kuv 
vet tehdidi ortadan kalktığı 
takdirde sulh yolu ile hal 
ledilemiyecek biç bir şey 
kalmadığıdır. Bu noktaina 
zara diğer milletler de ta
mamilc iştirsk etmekte bu· 
lunmuştur. Bir sene evvel 
Çekoslovakyada görüşmeğe 
-baade idi. 

Hitler tehdidinin cezasını 
~ekecektir. 

Bize gelince dönecek yo 
lomuz yoktur. Alman mille
ti ile kavgamız yoktur. Fa
kat Nazi idaresi yer yüzün
den sürülmedikce uyuşma 
kabil olamaz. Bu üzerinde 
uyuş!Da kabul cdilmiyen bir 

WYiilC':: 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
·-·HAYRETTİN KARAN 

-~--,.. 

Neşriyat müdürü 

FUAT BfL'AL 

Yılhfı: 800, altı ayhkı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
.... ..--

Adres: Balıkesir Tllrkdill 

TÜRKDiLI 

meseledir Evveli vicdanımız. 
müsterihtir. Saniyen hafıza 
mız sağlamdır." 

Eden müteakiben Hitlerin 
her feyde Versay muahe
desini ileri sürdüğünü an 
)atmış ve demiştir ki: 

«Yine Hitler için beş sene 
evvel 10 sene müddetle ade
mi tecavüz paktı !mzaladığı 
Polonyanın üzerine aaldır
mağa sebep olan ıey Ver
say muahedesi olmuştur.» 
Ed~n bu harbin misli gö

riilmemit bir ıerait içinde 
başlamıt bulunduğunu, Al
manyanın garpta müdafaa
da kaldığını kayd ederek 
sözlerini şl>ylece bitirmistir: 

· Hiç kimse aldanmasın. 
Harbi sonuna kadar götür
mek kararımız sarsılmadan 
duruyor. Nazi teflerine, eğer 
yapabilirsek Alman milleti
ne uzak bir toprakta harp 
etmek için değil, taarruzun 
hiç bir fayda temin etmiye· 
ceğini göstermek için harp 
ediyoruz. Şurası muhakkak 
ki Nazi hükumeti daha şimdi 
den miH~ti aldatmak istiyor. 

Polonyayı kolaylıkla elde 
edeceğini ve harbe garp 
devletlerinin ittir ak etmiye
ceğine iknaa çalışıyoruz. Bu 
doğru değildir. f ngiltere milleti 

çok uzun bir harbe hazırdır. 
Bir kere daha Britanya -

13 Eyliil t;!,/ 
sillha sarılarak ayai8 ~ 
mlfhr. Kardet -~le~ 
ortasında azimle ~· 
Evet iztirap fazla ol İP' 
Fakat mühim olan te_f p__ 
bı takip eden ıeydir· ~ 
ba bu sefer daha • !1 ~f 
şey yapabilecek miJiS (Jf' 
rupada hakiki bir b~ 
rabilecek miyiz? A ..: 
müıterek miirtıvyet ~ 
riyet idealleri afılıy• ~ ~ 
miyiz? lıte l:iunlar .,.~ 
lıdır. Nazi ıiıtemi f8 _t.6' 
icabı ortadan ka~ 
Bunun için sonuna ~ 
ne kadar ılrene 
mücadele edeceğiz. .. ,_ 

.ITürkdili matbaası 
ı1 Vıflyet 111atbaa11 

~m~~ ~ 
14 Senedta beri mwntaaaman çıkan ve kerderlne hıııımet eden ((TORKI> 

·- gauıteıl bu ıuretle daha ıenlf btr ıekllde çahım•i• baıhyor. 

- - . 
l"ll'lsdlll metbeuı adı ılbada ıtıute11:ıız!n ldaru rıdt faattr"' 

1 
& 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tıirkdili nıatbaası 
;I 

Ucuz. temiz ve ıOratle btrlıeıl n ıhUJaçlaruıa ee••P vutulr, herl&oı .., ... 

edect'k btr ıelıie ko1>a1muıt•r .,J', 
Reeml ve buıutl mle11uelere ald defter ve her tilrl6 ced•eller, maklt 

d"veUveler, kartvıatln, sarf •e kliıt bııhklara, zıulf ıt:kllde tab~dılir . 

Kitap Ye mecmaa ba11hr, elltJ&pıhr. 

Turkdili matbaası 
Her yerden ılparlt lubul edr.r Ye fıtentldlil t•ktlde beaarlar. ,. 

Dikkat : Matbaa tılerıle allkadar her tOrlü mubab~ret çfa ıu adreJt 

~ racu.t eddmelldtr: 

Türk dili matbaası - Ba/Jkesif il 
t§& 

• - mu..-ı 'l ıııııı'ı ıı ' · ıı' 

Devlet Dcıniryolları 8 ncü -
lşletıııe Müdürlüğünde 

1940 Senesi m yıı •onun kedar Balıkutr ve Soma depolarmc!a mil&tn, ..,ula•:-;! 
cd cl, munkkat temloat ml~tarıara aıajıda )'azılı Lön>Gıün ıabuıd we tabh)~ ff& 

zarf uıulu tle eluıltmeye konmuıtur. 

t.lcııltme 18 9 Y39 pazarteoıı ıüoü ıut JS de Bahkeıtrde 3 neft fıl~tme b 
.-luı ltme korn avoounda yepıl11cakur fi 

lııeklıler 2490 Hyıh kanunun 32 ve 33 ncü maddelerine h:vfı ken haı.ırhY' ,,., 
nrtlt"t tbal.., günG olarak teıb•t edıl~n yblrandalıt ta•thte ıuıat 14 e ltader lıO "' 
re ıııne makbuz mulrabtlt teılfm .-tmtı bulunmaları li:ııllldır . B. baptalııi ıarto• 1 
muka•eleıııame projeleri lı'etme MldOrlülO•den •e Soma lıtuyonundan per••'' 
bilir. 

Bir toauD Btr tonun 
tabmllt ıçıa tahltyeıt için Muhammen •*" 
muhammen DJubemmen b•del M11•' ,t 

Mtkdarı betlf!eı hf'del tutarı te111
1
' 

ton: karaı: kuruı: ltra: k11,..: 
B"'lıkea•r-d .. poıu 20110 ıs 14 580 4350 
Soma d~poıu 2000 15 14 580 4350 t1,' 

4. 14 
Basıldığı yer: Türkdili matbaası-Sa~ ' 1 
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