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PARTi MÜST AKIL. FRANSA iLE İNGİL TEREYi 
HİÇ BİRKUWET AYIRAMAZ GRUBU DÜN TOPLANDI 

Hükümetin siyaseti tasvip olundu. Fransa ve lngilterenin azmi Polonyanın tam 
lantı uat 

19
·
30 

da sona 
1 surette kurtulmasından evvel silahlan 

Tekzip edilen haber bırakmamaktır. 
Ankara, 13 (A.A.] - Bazı 1 

ecnebi membalardan çakan
la• haberlerde T6rki1e ile 1 
Alman1a aruaada bir ade
mi tecaYlz paktı hUJrlan 
makta oldağu bildirilmek 
tedir. Yapılan tahkikat ne
ticeainde bayle bir feJİD 
mevcut olmadığı anlaıılmıı
br. 

Roma, 13 [Radyo) 
T&rkiye Hariciye Vekilinin 
yakında Moakovaya yapaca
jı aeyahata Balkanlarda bll
yllk ehemmiyet atfedil
mektedir. Bu meyahaba Tllr-
kiye Ue Almanya ara11nda lngiliz Başvekili Çemberllyn 

Sovyet-Alman paktına mii· Paris, lJ (A.A.L lnp 
f&bih bir anlaımaya bqlan- tere Başvekili Çem rliyn ile 
gıç olabileceti tahmin edil- 1 milli mlidafaa telif ve tan
mektedir. zim nazın dün Fransaya 

Fransız Başvekili DaJadye 

pmişlerdir. 

Fransa Batveldli ve Har
biye Nazın DalMye ile 
(Sonu lçllncB aaJfac:la) 

Polonya orduları irtibat tesis etti 
-------------··········-------------

Cephelerdeki harekat , 
---------··········---------

L kta Polonyaldar bir şehiri geri alddar. Garp cephesinde Fransız.. 
lill9 dün mühim ilerlemeler kaydetti. Alman taarruzu durduruldu . 

.!...._~ 13 ( A.A.] - Şark yerlerin almdıtı bildirilmek- liva11nı" cenuba doğru çe edilmekte ol dutunu biWir 
~de Polonya resmi tedir. kildiğini ilive etmektedir. mektedir. · · t:: Siiratli motorlu kıtalarile Londra ise Polonya ordu· Yapılan irtibatlar •etiee-
~ febrinin Polon1a çember içine alınan Polonya 

1 
lannın kuvvetlerinin kısmı ıinde k19mı klllli çetin .. 

~ta tarafından geri grubunun artık mevcut ol- ı kDlliai ile irtibat temin olun- mDcadeleye girifmlftir. 
tL...--:-.•lını aynı zamanda ir- madıjı, S fırkaaile •B•ari duj'unun Varfovadan tebliğ Yine Polonya kuVYetlelİ 
~ keailmek tehlike- V •l"fO•ada moaffaldyetle 

~"': ::..';'':ı• HITLERE Göring Hitlertarafın- :~··bir bç•yoıp-
...,. ile irtibat tem ettilde- • • C U M d k b 1 ecJ Alman haYa bnetleri 

laUclirmekteclir. H u an a u ildi. verdikleri ayiatta• doaa,. 
~~· 13 (Rad10J - Şark Lonclra, 13 (Radyo] - in Berlin, 13 [Radyo] - Al- faaliyetlerini azaltmlflarcbr. 
Ar'eabadeld bareklta dair Piz istihbarat Nazareti ha- man istihbarat bOroaunun Va110Ya garnizona• ,_.. 
~- ordua Batkamaa-· ber veriyor: teblii'i: dum ile motorlu lutalan 
~ın neırettiii teblite Serbest Alman gençliğin· Maretal Göring Şark cep- yapbldan h&cumda bir Al-
!'. flaaal Ye cenup kolla- den lngiliz gençlijine bir helinde Hitler tarafından man tanla tahrip etmifl-.lr. 
~ w.rlc ordumnan 10 ey- mesaj gelmiştir. Bunda tim· kabul edilmiıtir. Hitler, Ga Garp cephesinden: 

ta.aı dlfmanıa .eri im diki harpten Nazilerin ••- ringle uzun mGddet glSrllt Paria, 13 fRadJO) - Fraa-
deYam etti;i. bam tSoaa ildad ada) .a.tnr. (Soma dlrtllmea _,...., 
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Sayfa : 2 

HltD<ere 
hücum 

(8af tarafı birinci. sayfada) 
ıal olduğu ve bu harbin 
Alman milletinin emellerine 
~ykm bulunduğu, milletin 
buna mümaneat edeceği bil
dirilmektedir. Mesajda deni
liyor ki: 

Tecemmü ~aoipların9a bir 
·çok gençlerin muztarip ve 
esir bulunmasın~, bir çokla
nnın da kurşuna dizilmesi-
ne rağmen bütün Alman 
aerbest gençliği Naziliği ve 
Hitler) devirmek kararını 

vermiştir. Bunun için İngi
lizlerle aynı cephede elele 
hareket edecek ve Nazi or
chlarına karşı koyacaktır. 

Londra, 13 ( A.A. J -
Müstakil işci partisi bu gün 
Almanya müstakil sosyalist
lerinin bir mesajını almııtır. 

1

30 Ağustos tarihli olan bu 
mesaj bitaraf bir memleket 
\'&ııtasile gizli olarak geç
miştir . 

Bu mesaj halen Alman 
işc:ilerini kontrol eden Ges
tapoya rağmen gayri kanu
ni mücadelenin devam etti
ğini, istibkim amelesine 
dağıtılan beyannamelerin 
ifciyi «Hitlerin taarruz ve 
harp politikası» ile müca-

deleye davet etmekte bu
lunduğunu bildirmektedir. 

- -
Almanlar reçineden 
yağ yapmağa çall

şıyorlar. · 
Londra, 13 1 Radyo ] 

Holandada çıkan T elegraff 
gazetesi yazıyor: 

Alman7anın ekonomik va
ı.iyeti nzerinde Alman ma
kamları ciddi ıurette meş 
gul olmaktadır. Kimya en-

- düstrisi bu hususta büyük 
gayret sarf etmektedir. Bu 
arada reçineden yağ istih
sal etmek için çalışılmakta
dır. 

Mareşal Göringin Sovyet 
ekonomisine bağladığı ümit 
de bota çıkmaktadır 

Finlandiya huausi müsaa
de olmadan demir ye odun 
~r acatını yasak etmittir. 

TÜRKDİLİ 14 Eylül t93~ 

İ--$E-H-iR_H_A8ERLERi j 
·-------------------------------------------------------Devlet Havayollannın' Yüksek Tahsil Talebe Kazalanmızdaki 
Belediyeye teşekkürü Kurumunun toplantıs1. spor ·hareketleri. 

On beş iÜn evvel Devlet Balıkesir gençliğinin kur- Bandırma, ( Huıusi 1 ol 
Havayollarına aid bir yol duğu Yük.sek Tahsil Talebe Kaza istişare heyeti .:,t 
cu tayaresi hava muba Kurumunun sent-lik kongresi kulüp başkanlığına zı 

1
, 

lefetinden dolayı Balıkesir dün akşam Halkevinde ya- memuru Bürhanı, azabkl•' 
civarına mecburi bir iniş yap- pılmış ve Balıkesir merkezi 1 da Mustafa, Bekir, · bede~ 
mıştı. idare heyeti ile İstanbul şu- terbiyesi muallimi M~llle 

_Bu haberi işit~n Belediye- besinin çalışma raporları ok- ve Hayriyi seçmiştir. . 
mız derhal faalıyete geçe- ··t k"be kez 1 yo<· 

. unmuş, mu ea 1 D mer Yeni spor sahası yapı 1, _;I 
rek yolcu ve personellerıne b 'd h ti · il keP' 

~ h 1 t .. t . t' ve şu e ı are eye erı seç Bandırma sahasınıo azamı su u e gos ermış ı . . . 1 d• 
Devlet Havayolları Umum mıştır. . . . 1 planları yapılmış ve ya~ 

Müdürlüğü Belediyemize, ge- Balıkesır merkez ıdare heyetı: ı varlarının inşaabna ya .., 
rek yolculara ve gerekse Tevfik Başaran, Naci Ko- başlanacaktır. Kazamız ~ 
tayarecilere gösterilen danaz, Sadık Deniz, Abdi suretle çok güzel bir '".""' 
alaka ve yardımdan Ağabeyoğlu, Esat Budakoğ- sabasına kavuşmakla se•~ 
dolayı teşekk ürle rini bildi- lu, Refet Onurlu, Sırrı Yır- duymaktadır. . 
ren bir mektup gönderm~ştir .. calı. Edincik kulObü de açıkft: 

C H P Ka.za nahı'ye İstanbul şubesi idare heye'ii: biy~:~:~:· Yl~~sugs!~çlik: 
• • ' ' Sıtkı Y ırcalı, Enver Ça te 

k k 1 · liibü açılarak faali1~ V8 OCa 0ngre en. vuşoğlu, Ali Cumalı, Muam- baflamıştır. 
mer Yasa, Ahmet Ihsan Kı 

C. H. Partisi Vilayet ida- rımlı. Erdekdeki faaliyet: , 
re heyeti kaza, nahiye Erdek, [Hususi} - Kd, 
ve ocak kongre günlerini Ankara şubesi idare heyeti: mızda Beden Terbiydi !':a 
tesbit ederek alakadarlara Ahmet Sandıkcıoğlu, lb- nununa göre gençlik kul.u , 
yollamıştır. rahim Kangal, Mehmet Ya açıldı. Belediye kendi b~ 

Ocak· kongreleri 1 birin şar, Müçteba lşdın, Erdem sı dahilinde üç oda ile sp~ .. 
citeşrinden 31 birinciteşrine Selengen seçilmi•lerdir. ı l 1- l fYaP""' .,. cu ara azım o an e b' 
kadar, nahiye kongreleri 5 Kongre saat 21 den 1 re alınması için 150 lira ta 
ikincitetrinden 20 ikinciteş- kadar 4 saat devam etmiş, sisat ayırdı. Bunlardan b•~ 
rine kadar, kaza kongreleri İstanbul ve Ankarada oku- ayrıca bir kayıkbane 
ise 1 birincikanunda vilayet yaptırılmııtır. , 
ve kazalarda aynı günde yan yüksek tahsil gençliği . K b b ıe' 

ne ve İstanbulda açılmış ulü ün aşkanlığına toplanacaklardır. 

Zehirli gazlar ve ko
runma çareleri hak
kında konferans. 

Abdi Ağabeyoğlu zehirli 
gazların zararları ve bun
lardan korunma çareleri et
rafında dün akşam saat 21 
de Halkevi hoparlöründe 
bir konferans vermiştir. 

Tabanca mantarlan 
ve fişenkler. 

Şenlik fişenkleri, çocuk
lara mahsus tabanca man
tarları, kağıt kapsullar, meh
tap ve emsalini bundan 
böyle İnhisarlar idaresi ya
pacak ve kendi kontrolu 
altında satışa çıkaracaktır. 

Bu gibi mevaddı satanlar 
badema İnhisarlar idaresin 
den 1 lira mukabilinden tez
kere alacaklardır. Bir sene 
müddeti olan bu izin tezke
resini almıyanlar hakkında 

kanuni muamele yapılacaktır. 

olan talebe yurdu ile kii getirilmiştir. 
Ankarada a\:ılacak yeni 
yurdu alakadar eden mese 
leler ve bunların masrafla 
rını karşılıyacak varidatın 

1 temini etrafında görüşü) 
müştür. 

Gençler kongre müdde 
tince büyük bir fikir 
birliği göstermişlerdir. 

Balıkesir / merkez idare 
heyeti bu akşam Partide 
toplanarak kendi aralannda 
iş bölümü yapacaklardır. 

Merinos koyunları 
suni tohumlaması. 
Şehr!mize bağlı nabi~e: 

köylerde iki aydan berı ·--"' 
vam etmekte olan Me,.......-. 
ıuni tohumlama ameli1~ 
dünden itibaren sona etfllİf 
tir. f}e' 

Yalnız Pamukçu ve 
mirkapı istasyonların•~ 
la faaliyet olduğu r-' 
bir kaç gün daha tohulll. 

Köy muhtarlannın m• ameliyesi tehir edu...w 

gaz kursu bitti. 1 ti\aziyet bu yıl geç;~ .t. 
. _ lara nazaran daha ı'J1 

Nabıye ve koy muhtarla- K- 1.. .. k l itti" 
b. h f d b . G . oy umuz oyun arını . t 

rına ır a ta an erı azı 
1 

• k buıol' 
ilk okulunda gazlardan ve yon ara getırere to 
hava tehlikesinden korun- maktadır. 
ma tedbirleri hakkında ve- Vapu_r __ .. se--f erleri 
rilmekte olan dersler dün-
den itibaren sona ermiştir. başladı. , 

Şehrimiz mümessillerinin 

1 

İki haftadan beri ya~ 
kursu da yarın nihayet bu - yan lzmir-lstanbul ıefe 
lacaktır. yeniden başlam1Ştır. 



TORKDlLl Sayfa : 3 

Belçika fevkalade 
'tedbirler ah yor. 

F tansa ile İngiltereyi hiç 
bir kuvvet ayıramaz. 

retle ayıramıyacaktır. Brüksel, 13 1 Radyo) -birinci sayfada) 
0 rdulan bqkuman
İftirakile yükRk 
toplaatııı yapılmıt. 

Ekselıiyor diyor ki: Dün- Belçikada evvelce alanmış 
kü millikat ıonundaki teb· iken bilibere vaz geçilt:D 
liğ sarihtir. Tebliğin mlnaıı kararların tatbikine geçil· 
fadur: miştir. Eylül sonuna doğru 

Almanların ver
diği zayiat çok 

fazladır. 
Paris, 13 [Radyo) - 1.

viçr~den eplİD bir kayPJlk
tan alın~n bir haberde şöy
le denilmektedir: l sonra lngiliz Na-

Oiıdraya dönmiifler 
vesika ile verilen ekmek, Ayrı ayrı sulh hazırlamak Almanlar i-'olonyada ·~-r 
benzin fiatları hususi suret · l d yok, sonuna kadar mUcade- _k 

1 
.
1 

k . zayıata uğramış ar ır. -
~k le vardır. Fransanın Ye in- te yu se tı ec~ hr. yiat miktan Alman tebliğ-
·,"",ı 1~ ~Radyo) -:-. Ga- gilterenİD azmi Poloaıamn IAimanyada İngiliz pro• lerinde oe~redilen rakamla-

~aılız Başvekılı Çem 1 tam suretle kurtulmasmdan ... "... rm çok fevkindedir. Ölü ve 
Ü 1 Paganda kagıtıarlnl Yarablar miktarı, askeri 

e ngiliz Mildafaa ev•el silahları bırakmakbr . 
• lo. rd Şfe, Fransız Dig" er taraftan Fransız okuyanlar idam makamların neşrettiği ra

kamlardan o kadar östlin-
\'e Harbiye Nazın gazeteleri heyecanla edilecek. dür ki haıta bakıcı .e clok-

baiadye ve Baı· yazılar yazmakta ve aynı Berlin, 13 [Radyo) İn- i torlar kifi gelmediği için 
-: General · Game- 1 hedef İçin çarpıtmak 6zere giliz tayareleri tarafından 1 bir çok yaralılar bakımsız

•kile yapılan mü- ! gelen İngiliz aıkerlerini se- atılan propağanda kiğıtJa- hktan ölmektedir. 
~liainin toplantısı llmlamaktadırlar. rını okurken görülenlerin Bu zayiat Polonya or-
~ tıle. ingiltere-Fraa- Pariste halk için siper·ı hapis, batta idam cezasile dusunun ne büyük tiddetle 

dakı sarsılmaz te- 1 k 1 tecziye edilecekleri halka muka•emet etti~ni göster-
~ ..... tebar1z ettiriyorlar. er azı ıyor. bildirilmiştir. meğe kafidir. Viyanadaki mek-
~~ gazeteıi; bu top- Paril, 13 (Radyo) - As 1 - i tepler, hastahaneler cephe-
~ ... - lngiltere ara- keri .. eştirilm~ş ~mele ~dalan 

1 

lsviçre Üzerinde uçan 1 lerden gelen yaralılarla ao 
Jalnız fikir beraber- Parıste yenı ııstem ııperler bir Alman tayaresi ludur. Neşredilen Alman 

~memit oldujuau kamıağa başlamıttır. Bu p . 
13 

R d D • ı tebliğinde buna bir tedbir 
·'-tiliz tekniıyenleri: siperler halk için sığınak b" ~;s, [ a yo~ 1. . lin olmak üzere kurra efradı-

1..:d_:~ •- et..a: b' vatifeai rörecektir . ır mao tayaresı •ıçre nan muayelerinin ileri ahn-
,,Hl1l& .._. ır ' üzerinde urmu~tur. Top ate- d b d k d' •çt' d b Ç b 1 b f .,. '$ ığını il irme te ır. ımaı ol uğunu, u em er ayn u de a şemsi - ıi üzerine tayare kayJ>ol- - - -. c::: t.:.-::~ yesiz seyahat etti: m°'tur. - izmir limanından 
y Londra, 13 [ Radyo ) - I 

' azıyor. 1 BqYekil ÇemberllyaınFru- ngilterede askerlik mahsul alan gemiler. 
Pa . İ T saya tayare ile yaptıiı bir hizmetine 20 bin l·mı·r, 13 (A.A. I lzm·ır 

· · Çnzyenb; 1 ,nıı ız 
1 gün ev•elld aeyabatını mev- .. 

e m e r J n, b d b' kişi çağrıldı. Jimanmda bulunmakta olan 
ll--.. •'-!lı' Daladye zuu abs e en ır gazete: 1 ı 1 --t•au Londra, 13 1 Radyo J - ngiliz, Holanda ve talyu 

a6ylenen sözleri, ~~rl~ynı~ b• _defa lngilterede askerlik hizme 1 •apurları dış memleketler 
9•1iyetleri teyid et- ~~sı!esanı Panae glturme- tine yeniden 20 bin kişi da- için mahsul yilkletmektedir-

. F•kat bunların yük- dıgını, Al?1anyaya kartı •et olunmuttur. ler 
~.. konıeyi halin- ~man~z. bır _har~. yapmak · 
.~"'6 llsun geliyordu, ıradesını teyıt ıçın Fran-

r. saya gittiğini yazmaktadır. 

~- U . b t k' Taymiı de yilkıek harp 
• mumı arp e ı 1 1. . • d'.... k 1 

k bol t ı mec ısının ver ıgı arar a-
ay mamıı ır. . . . da =-ilk · &.:--· nn tesırının sonra n g"'"u-

• ıç~uu.a•ı J&pan 1 .. • · k d ..... d•·•-- . . ecegım yazma ta ır . 
~ s .-,uan;;eıının 

lıı.:.:.~aamda hemen der
.~ temin etmek ol

lcayd ediyor. 

~· Popalenle :razdıiı 
~ G&ingiıı nifak 
~. it. laçmak istediğini, 
~ ba olan bu nutka 
~ iı Ye lngiliz gazetele
~ itap eden cevabı ver
~~--. dün neıredilen 
~ teblit ile de iki 

cevabını vermit 
a yazarak diyor 

4- ....... · eatrikalan, 
~ • Propağaadaları laril · 
, ~Fransayı birbirinden 

'-11aan, biç bir ıu-

--
ingilterede mekteplere 

sığınak yapıhyor. 
Londra, 13 [ Radyo ] 

Deyli Herald gazetesi yazı-
yor: 

Hiç bir mektebin ıığınak
ları tamamlanmadan mek
tepler açılmıyacaktır. Sığı
naklar spor sahalarına ya
pılmaktadır. Sığınakların içi 
dershaneler gibi olacak ye 
sıralar bulunacak, elektrikle 
aydınlatılacaktır. Pencereler 
obüslere kartı himayeyi ih
tiva eden hususi tertibata 
haiz olacaktır. 

Bahkesir bölgesigençlik 

kulübü Başkanhğından. 

1) - Atatlrk parkı•da yaptarala•alr ıpor nhaaı f•tltol 
k1111uaıD teHIJ•I tarablJ••IDe alt it açık ekıtltm•J• koa11•· 
muıtur. 

2) - lılD keıfl bedeh (3&07· lira 90· kuraıtar) 
J) -. Ba lf• alt ••rak: 

Projeler. keıtf uhllıaıı, ekııltme ıart•ameıl •• m•ka
•ele 6rneklerladea ibaret olup ııtekıller mezl&Gr e•r••ı 
ber ıtla ıpor b6l1Hlade 16reblhrler. 

4) - Ekııltme (21 9 -939) tarıhlne raathJan perı••M 
İlnl ıaat ( 15) de ( bölıede ) teıekkll edecek elrıllt
me lro•ılyoau baauruada yep.lacalatır. 

5) - lıtelrhlerl• bu ııe aıt (270 · Ura 60 • k11ruılak) 
ma•aklrat tem• .. h•ı malıaadılına Jabrclıiına dair mak
buz ••J• ba miktar ıayanı kabul banka melatabuau •• 
llaaleden ea aa (S · ıln) •••el •lllyete mlrac .. tla alacak · 
ları ehlıyet •• ticaret ode11 ••ıtlsalarıaı laamılen 1alıar1da 
yasılı ıln ve eaatte ekııltme komıı1oau retılıl l•• •lra
caatları illa olunur. 

41288 

• 
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Sayfa : 4 

TORKDILI 
G&nlnk siyasi gazete 

SaMbi : Bahkesir mebusu 

HA YRETTiN KARAN 

Nepiyat m&d6r0 
FUAT BIL'AL 

Vılıtı: 800, alh ayhtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adres: Balıkuir TiJrkdili 

Cephelerdeki 
hareket 
(Baştarafı birinci sayfada) 
sız •mumi karargahı raporu: 

Giindüı ha va kuvvetleri 
iki tarafta da büyük faali 
yet göstermi,lerdir. Gece 
Alman topçusunun mukabe 
leaile geçmiştir. Havas ajan· 
sı Garp cephesinde Sarın 
prkmda 20 kilometre kadar 
ileride bir bölgenin Fransız 
kuvvetlerine geçtiğini, bu 
nun bir temizleme mahiye
tinde olduğunu bildiriyor. 

· · Akşama doğru cephelerdeki 
vaziyet: 

Paris, 13 (Radyo] - Öğ· 
leden sonra Şark cephesin · 
den yeni bir haber yoktur. 

TÜRKDILI 

Türkdili matbaası 
Vıll,et •atltaa11 TGrluldt matbHaı adı eltıacla ı••et••ı-.ıa ıdaru•atl• f.

ıe~mlıtır. 

14 Seaeden laert mutaaaman çıka• •• karllerlae btamet eden 
ıaaateıl ltu ıuretle daha .-ıı Itır tekilde çahımafa baıhyor. 

Türkdili matbaası 
Ucua, te•I• •• ılratle herk .. ıa ıbttreçlanD• c•wap •erecek, laer•ell -"' 

edecek bir ,.1&1e lıoeal•8flu 

RHml " h•ı•ıl •8e11ue1-e atll defter •• her tirli .. dwell•, _.11 
dawetl7eler, kartwtatlu, aarf •• klflt baılıklara, aarlf ıeleıltle tabetlıllr. 

Kitap •• mec••• ba11l1r, ctltrapıler. 

Türkdili matbaası 
Her yerdem llparlı llaltal eder •e lltenıldlfl ıektlde llaasrlH. 1 
Dikkat : Matbaa ltl•lle allkatlar her tGrlG mulaaberat tçl• ıa adr ... 

racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası. Ba/Jkesif 

KIRTASIYECI 
KADRİ UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

Garp cephesine dair Havas min edebilirsiniz. 
ajansı F ranı1z kuvvetlerinin 1 1 
Renden Mozele kadarki kı- j M kt d ft • K• ıımda Strazburgun iki tara- e ep e en - Jfap Her çeŞit kağıtlat 
fında mühim ilerlemeler kay- ' 
dettiiini Warnstd orma· D 
nmen çıktığı çıkmtmın işgal 
edildiğini, diğer taraftan 
Liyr nehrinin sol sahilin· 
deki 20 kilometrelik kısım
da oldukça derin bir yer 
alındığını, cephenin garbın
da Alman taarruzunun dur 
durulmuş . olduğunu bildir
mektedir. 

Fransız hatları üzerinde 
bir çok hava muharebeleri 
cereyan etmiştir. 

Slovakyadaki Macar 
akalliyetleri. 

Budapeşte, 13 (Radyo) -
Slovakyadaki Macar akalli
yetlerine mensup olanlar 
baldunda yeni yeni takibat 
yapılmaktadır 

Amerika ile Fransa 
memleketimizden 

tütün alacak. 
lzmir, 13 jA.A.) fzmirde 

çıkan Yeni Asır gazetesi 

Amerika firmalarının vasati 
bir hesapla memleketimiz 
den on altı milyon kilo tü-

tiln satın alacaklarını; Frao 

sız rejisinin de ihtiyacını 

memleketimizden temin et
mek karannda olduiunu 
yazmaktadır . 

Balıkesir Askeri Satıfl 
Alma Konıisyonuod 
1 - Balekeılr blrlıklerlnln thUya ç1arı olu• 33 ıt/I. 

but açılE eluı ltme7e konulmuıtar 

2 - Tahmla edilen bedeli ( 2640 ) lıraclar 

3 - M•H•kli:at te•ln•ta 198 llrader. I I 
4 - ihale 18 •Jı 61 93Y pazarteıt ılnO ... ı ~ 

Ba ıke1lr kor ıatla al .. komıııoau bına1ıada 1•P 
lir. ~ 

5 - E•Hf •• ıartlar herıln koelıyoDda ıarl ';I 
6 - Tallplerl• bel.ı be ı ıeter we maYaldıat , ... _,, 

ile b rllkte komıayoaa mGracaatlan llzum• illa ol 

14 - 1 .zs. 


