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Polonya mukavemet ediyor 
-------------········---------- ----

imanların açık şehlrlerl bombardıman 
trnesını yabancı devlet mQmesslllerl 
ensup oldukları hOkQmetlervasıtasııe 

protestoda bulundular. 
----------....... ····--·-------

Garp cephesinde Fransız kıtalan düşman taarruzunu dur
durdu ve yeni mevziler elde etti. 

~IS (A.A.] Ro Paria, ıs IA.A.] - Polon 
çıbn Lavero Faıiata 1 ya resmi tebliğine nazaran 

.. ~·-i Fransız kataatınm Alman ve Polonya hava 
---·~dıiı ileri harekibn kuvvetleri bazı mmtakalar· 

il ıenelkurmayını en- da faaliyette bulunmUf, Lu· 
dlt6rdllğilnü yaz ka civannda bir motorlu 

1-~~. Alman kolu ile bir piyade 
~ .... ıs (A.A.] Dail alayı imha edi!miftir. Varto 

laıeteainin ukeri mu- 1 va etrafındaki çarp1fmalar
Polonyadaki vaziyet da Po!onya hü~umlan. mu -·----.sa ıimcliye kadar 1 yaffakiyetle neticelenmaş ve 
haberlere atfen Po- j Alm~~ miihim uyiat 

- --.. ·-nn Almanlannkin- vermiftir. 
• Çok az zayiat verdik· Paris, IS (A.A.) Garp 

•e Polonyalılann or cepberinde fiddetli topçu 
! •tatı yukarı blltiin ateşine rağmen F ranaız ile

tile muhafazaya mu- ri hatlanmn mevzii ilerle-
olduklannı yazıyor. (Sonu üçlincü sayfada) 

HA TAYDA MEBUS 
StçiMi HAZIRLIKLARI. 

~ Hataydan bir görünüş : ANTAKYA 
~ lı,a, 15 (Radyo) milntebip liateai hazırlanmıı 

lbebu• aeçimi ha olacakbr. 
~· baılanmlfbr. Bi- Hatayda belediye seçimi için 

• aoa1111da ikinci de haZll'lıklar ilerlemektedir. 

HITLER YARAL MI 
Verilen bir habere göre cephede 
Polonyalılar tarafından yaralandı. 

• 

HITLER 
Londra, 1 S [ Radyo ) -

1 Bir habere göre Polonya 

1 
cephesinde harekita iştirak 
etmekte olan Hitler, Polon
yablann kurıunlan ile ya-
,.ıanmıtbr. Yarasının iıafif 
olduğu söylenmektedir. 

= 

İngiltere- İtalya 
arasında gizli bir 

müzakere mi? 
Nevyork, 15 Romanın 

yarı resmi mahfillerindea 
1 alınan malümata göre bir 

kaç günden beri ftalya ile 
lngiltere arasında miistak
beJ bir teşriki mesaiyi istih
daf eden çok mühim müz a
kereler cereyan etmektedır. 
Bu müzakereler İtalya Hari· ' 
ciye Nazan Kont Ciano ile 
lngiltere sefiri arasında pek 
mahrem şekilde vuku bul
maktadır. Son günlerde me
mleketine gitmif olan F raa
saz sefiri de yakında yeni 
t~limatla Romaya dinecek 
ve bu müzakerelere iştirak 
edecektir. -

Londra, ıs (Radyo) - 8. Al İ İ h 
Dnn aabab Almanyanın bir lf ffi8n İCare e-
çok şehirlerinde sokaklara t• B""k İ 
çıkan halk, garip bir vazi- ye 1 u reş e. 
yetle karfılaşmıtlar, yerde Bükreş, 15 (Radyo] -
madeni Alman marklan •er·ı Bir Alman ticaret heyeti 

(Sonu ikinci uJfada) buraya gelmittir. 
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70 Bin Çekoslovak
yalı tevkif edilecek. 

[--ŞE-_ H-iR_H_AIERLERi 
Neca ibey Öğretm~ okulu G ECEt<~ 
mezunlarının tayinleri yapıldı. ZELZEL-.~, 

Paris, 15 f A.A. J - Bir 
Hollanda gazetesi bir Çek 
mcmbaıodan öğrendiğine gö 

ı re Almanlar Bohemya ve 
Mora•yada büyük bir kıs· 

•t müne;~e~ 01m~k üze.re Gençler Maarif Vekaletince muhtelif vila-
35.ooo kışıyı tevkıf etmış-

Gece saat biri 17 dB~f 
grçc ~ehrirnizde üç ~~ f'' 
süren .şiddetli Lir yeı 
sıntıc;1 olmuştur. lerdir yetlerin Maarif müdürlükleri emrine verildi. 

Hazırlanan listede 70.000 ı f 
kişinin ismi vardtr. Maarif yekaleti ~ehrimiz di Manisa, 109 Ahmet Pasif korunfll 

B. k ç k h' 1 'nd Necatibey Oğrctmen okulun- Şenyiğit Çanakkale, 103 
ır ço e şe ır erı e 1 1 

pa ( d t kl.f t dan bu yıl mezun olanları smail Uran Çanakkale, pas ar arasın a ev a 
..t l kt d T muhtelif vilayetler emrine 108 Sabahattin Gencer Ma-
1• pı ma a ır . anınmış . . . . . . 
Ç k l d b .. "k verınıştır. Gençlenn verıl- nısa, 110 Tabsın Tülütay 

e papas arın an uyu . . . 
b. k l 1 ~ 1d t k'f dıklerı yerlerı okul numara- Çanakkale, 111 Hasan 
ır ısm1 ey u e ev ı 

d., k t k" k larile birlikte yazıyoruz: Muğla Hatay. 112 Hamdi e here emer ·uz ampına Ö 
- d ·ı · ti 89 Mehmet mer Konya, Toypak Antalya, 382 Os-ron erı mış r. 1 

_. 91 Hüsamettin Volga man Leylek Isparta, 383 

Hı.tler yaralı fili Balıkesir, 97 Reşad Sevük- Hazioa Ayata Hatay, 386 
tekin Çanakkale, 98 Ha- Ahmet Güner Muğla, 389 

(Ba tarafı birinci sayfada) san Sarpe) Manisa, 99 Şa- Şükrü Erdem Çanakkale, 
= 402 lbrahim Karakaş Af-

pilmiş bulunduğunu görmüş· Al 1 k 
ferdir. man ar genç 1- yon, 485 Mehmet Kocade-

reli Manisa, 507 Hüseyin 

-
Sıhhiye ekibine v~ 
len dersler sona e 

Hava tehlikesine k':~:: 
sif korunma teşekk~I .,J 
den sıhhiye ekibine bıt ~1 
tadan beri Mutaflar el f 
sindeki gaz evinde KirJIY)' 
Abdi Ağabeyoğlu tarafı 
der!ler verilmekte idi· ft'~ 

Bu kısmın bir h• ~ 
kurs müddeti dün '°11 Bittabi, herkes eğilerek 

lnıı paralan toplamağa bar 
lamı , fakat paraya dikkat 
edince üstlerinde ve altla-

taaİI Polonyadan I Ergenekon Giresun, 519 

ki 
Mehmet Gökçınar Y ozgad, alaca ar. 526 Ethem Kardeş Kütahya, ermiştir. dif 
546 İbrahim Atalay Bursa, iki gün sonra da , .. ti 

rında «Kahrolsun Hitler» 
Amsterdam, tS !Radyo) ı pi 

5 Mümin Çalışlar İz- ekiplere kurslar açı ac 
Almanyadan gelen ha-

•Hitler bizi mahvetti,, «Hit· mir, 18 Salahattin Pakkan I .......,,._. . 
111
1 

berlere göre Nazi şefleri, Alman ,,..-
Jeri istemiyoruz» şeklinde efkarı moumiyesile beynel- Samsun, 19 Sezai Altınok 

1 

Muhtelif yerlere 
Hitlere ve Nazilik aleyhine Samsun, 21 Muzaffer Batur t bakıcı kurslııı1 

B milel efkara umumiyesini mü- Konya, 22 Nusret Saygı a cumleler görmüşlerdir. it-
tabi ~iman Gestapo teşkı· . tareke akdedileceğine inan Samsun, 26 Haluk Kantur açılacak. ·-" 

' • dırmağa çalışmaktadırlar. j IJtP' 
Jlb derhal faaliyete geçmi• Manisa, 29 Mehmet Çe- Kızılay Kurumu ti' ., Fakat batı cephesinde mu- t• 
Ye paraları toplamışsa da hasematm başladığı günden tinkaya Manisa, 35 Ahmet Merkezi muvazzaf baS~ 
lf• i4lten geçmiştir. b fk b Engin.deni.zli. Deniz. ti, 36 ! kıcı hemşirelere ya ""_J "' eri e irı umumiye u te- it"', 

Almanlar bunun, merkezi zi kabul etmemektedir. f ~h~ı Bılgıç Manısa, 43 olmak üzere gönüllii .,1 
Pl'ag- da bulunan aleyhtar Al 1 p 1 d k' k Hılmı Gençkan Aydın, 45 b k 1 t' tı·rmel1e ~~ man ar o onya a ı ı- . a ıcı ar ye ış ,, 

Osman Akdur Balıkesır, 46 . f B kaatl• :J 
bir teşekkül tarafından t~r- taatını yaşlı kıtaatla değiş- İsmail Aydınol Çanakkale, ~ermış ~~ .. ; ~:leriodeP"~ 
tip edildiği mütaleasmdadır- tirmek ve garba genç kıta- 54 Muzaffer Çakır Hakkari, t unbmku ekı Y

1 
rı açJ•'' 

lar. Fakat bu teşekkülü bu· ları sürmek suretile burayı 66 Saadettin Demir Kütah- a a ıcı ursa 
lamamaktadırlar. takviye etmek istemektedir· ya, 74 Turhan Mutlu An- tır. 

Almanyada af. 
Bertin, 15 [Radyo} - D. 

. 8. Ajansı bildiriyor: 
Führer, bazı cezalarla 

malıküm olanlar için af ilan 
etmişt!r. -
Oaladye, Klemanso
nun siyasetini mi ta

kip edecek? 
Roma, 15 !Radyo] - Fran

au.. kabinesindeki tadilat 
hakkında tefsiratta bulunan 
gazeteler Daladyenin Kle
mansonun yolundan yürüye
ceğini yazmaktadırlar. 

ler. talya, 113 Tevfik Aras -
Macaristanın 

• • 
sıyasetı. 

Budapeşte, 15 ( A.A 1 -
Macar Haridye Nazırı, par· 
lamentoda hariciye encü 
meninde yaptığı beyanatta 
şöyle demiştir: 

<ıMacar milleti, Polonya 
lılan müşkül ve kahraman
ca mücadelelerinde sarsıl 
maz bir muhabbetle takip 
etmektedir. 

Macaristan muharipler· 
den hiç biri tarafından teh
dit edilmediği için Macar 
hükumeti bitaraflığını söy
lemeğe lüzum görmüyor.• 

Hatay, 114 Kemal Arı-
/ 

kan M u ğ 1 a , l 17 
Saip Egüz Zonguldak, 

118 Hakkı İnal Muş, 126 
Mehmet Abalı Çankırı, 1J7 
Ali Keskin Zonguldak, 146 
Kemal Özkan Isparta, 150 
Kenan Turhan Sinop, 151 
Abdullah Özcü Sinop, 155 
Mehmet Güner Sinop, 161 
Lokman Batu Afyon, 162 
Ali Aydoğan Isparta, 186 
Nurullah Atıcılar Antal 
ya, 202 Osman Aydemir 
Muğla, 215 İbrahim Ak 
kaya Manisa, 227 Nuret
tin Ertan Muğla, 225 
Cahit Gülal Muğla, 362 Fu
at Gonca Bilecik. 

-
Ayvalık 

Bu gün kurtuluşd~ 
kutluhyacak. ~ 

Ayvalık, [Hu.sus~) ......... ~ 
Eyliil cumartesı guoU f51u 
Ayvahğımızın kurtııl~,ıJI 
17 nci yıl dönümü fe~ ~~~ 
bir surette kutlulao• .,,ol 

Belediye icap edeli 
hazırlıkları yapmıştı!· ,; 

Zeytin mahsulu ço~ 
1
., , 

Bu yıl zeytin ınab5JJ J f 
ğer yıllara nazaran ÇIJ'~ 
rimlidir. Zeytinciler :;/' 
zır vaziyetten çok ıııe 
durlar. 
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Polonya mukavemet ediyor 
~alı birinci sayfada) 
~ elde ettiklerini Fran
~~İİni te~liği bildirmek 

Varşova, 15 [ Radyo ] mektedir. 
Leh açık şehirlerinin Al · 1 

manlar tarafından bom bar· ı 
dımanları sistemli bir su· 
rette tahrip mahiyetini al 
maktadır. Bu halin beynel
milel medeni milletlere ya· 

1 

pıl~n medeniyete karşı açık
tan açığa mesnet olduğuna 
şüpheye mahal kalmamak· 

1 
Havanın muhalefetine rağ·' 

men hava kuvvetleri demir- l 
yollarile istasyonları bom- , Jl, . 

t~ .ras, IS (A.A.J - Alman 
~~~> tebl" w • d .. h. fı~ ıgı e mu ım mu-
tı!Q er cereyan ettiğini ve 

s::.taldaran çemberleri 
'-ıc1ı~ teşebbüslerinin akim 
~ llnı bildirmektedir. 

.. __ ~· IS (Radyo) Ha 
''Jaoıımn muhabiri Var· 

tttt ~~a~aa hattının kuv 
• lldıgını yazıyor. 
il"~• 

,J ıs, IS ( adyo] - Bir 

tadır. l 
Paris, 15 ( Radyo 1 - l 

Fransız kıtaları ileri hare- I 
ketine devam etmektedir. 
Almanların mukabelesi tard 
edilmiştir. 

İşgal edilen arazi hak
kında ketunıiyet gösterilen 
kısım Mozel kısmındaki ha-

~t ~llya resmı tebliğine na
~ _A lman tayareleri mü
"'~d diyen Leh şehirleri üze
~ uçarak halkı teslim 
''-'. i• teıvik eden beyan· 
tl~er atmaktadırlar. 

l rekatı alakadar eden kı 
ı sımdır. Almanların yaptık
! ları bir taarruz Fransız ile ~tı lldra, 15· [Radyo] 

~a umumi karargahı 
~ . - Loku hattında bü
~ bir nıubarebenin başla 
~- bildirmektedir. Var 
~ r müdafaa eden gene· 
~ii •p~nın. vekilinin ikamet 

• bına ıle bir hastaha-
~ Almanlar tarafından 
~..._ a uğratıldığını, Alman-
~ 'V arşova varoşlarına 
~ "tle. hücum ettiğini ha- I 
~ erıror. Almanlar bü-

1 \1 t&yıata uğramışlardır. I 
~ova, IS (Radyol 

~ti!~ ajansı; Polonya resmi 
~~~: Alman tayarelerinin 
't ,.u bombardımanı şehir 
ti ~~ar halkı arasında de-
' ır intiba bırakmıştır. 
'-1 P'l bombardımanın res
't''t··} inçosu ~O ölü, 100 1 

"•dır Q· . 

ri kıtaatı tarafından durdu 
rulmuş ve Frasız piyadesi 
düşmanı tardla kalmıyarak 

aynı mevzileri de iıgal 
etmişlerdir. Düşman çeki
lirken Mozel demiryolunun 
uzun bir kısmını tahrip et
miıtir. Fransız harekatı de 
vam etmektedir. 

Paris, 15 [Radyo]- Fran 
sız matbuatı askeri hare 
katla meşgul olmaktadır. 
Girişilen harekatın inkişafı 

tasvip edilmekte ve düşman 
askerinin Fransız toprağına 
ayak basmadığını tebarüz 
ettirmektedirler. Matbuat, 
Polonya cephesinde birbi 
rini tutmıyan haberler vazi
yeti karıştırmakta, maama· 
fih malzeme ve her türlii 

bardıman etmektedir. 

Boşaltılan Alman 
şehirleri. 

Brüksel, 15 [ Radyo ] 
Buraya gelen haberlere gö
re Zigfrid hattındaki bir 
çok Alman şehirlerinin bo
şaltıldığı Berlinden teyid 
edilmektedir. 

İtalyada makine yağ
lan pahalandı. 

Roma, 15 [Radyo) - Ma
kine yağları imalinden alı
nan vergilerin artırılması 

üzerine bu maddenin satış 
fiatları fırlamıştır. 

Almanyada her türlü 
yağ buhranı. 

Londra, 15 [ Radyo J -
Berlinden Havas ajansı bil-
diriyor: 

Alman şeflerinin başlıca 
endişesi tayare, top, makine 
yağı ve balkın ihtiyacı olan 
yağların bulunmamasıdır. 

Kaunas, 15 (A.A. J - Po
lonya topraklarında Litvan
ya hududu uzunluğunda mü 
bim muharebeler cereyan et· 
mektedir. 

Bir çok Leh kasabalann
da büyük yangmlar çıkmış· 
tır. Polonyalı kadınlar ve 
çocuklar hudud civarında 
toplanmışlarsa da Litvanya· 
lı muhafızlar bunların hu
dudu geçmelerine mani ol
maktadırlar. 

Varşova, IS [A.A.) 
12 Numaralı Polonya tebliği: 

.~ ._Alnıan tayarccisinin 
~ret L· h vesait itibarile faik olan tı t aıu aika da ateş açtı-
·/Yid edilmektedir. 

ıtri •h~ncı devlet mümessil
'°~ hukümetleri vasıtasile 
~t...~cti şiddetle protesto 

lflerdir. 

'-ıtlr~ıı kayda layıktır ki 
~l tı'ı hedef olmadığı kor· 
,~rnatik; Almanyayı da 

'1~tl eden Hollanda elçisi 
"- asiyle Almanyayı res 
tıa h 

"' aberdar etmiş bulu 
~,:0rlardı. Bundan başka 
~ Yo Almanların bu vah-

t lıa~eketini şiddetle pro 
~- 0 etrniştir. Lublin şehri 
~t )annıakta olduğu, fa. 
~i . Polonya milletinin az 
ı..,.~1Q kırıl~adığı bildiril· 
~tedir. 

düşman kuvvetlerile çarpı

şan Polonyanın tehlikeli 
vaziyetini inkar etmemekte
dirler. 

Gazeteler, Varşova mınta
kasında ırmak ve batak 
lıkların mevcut olmasının 
yağmur devam ederse bu 
mıntakada motorlu kıtalara 
karşı müdafaanın kolay ola -

Şiddetli muharebelerden 
sonra, Alman kıtaları Var
şova yakınlarmdan geri çe 

. kilmeğe başlamıştır. 

1 

Varşovanın şimali şarki

sinde, Morti mıntakasında 
ve Varşova - Wilno demir-
yolu boyunca şiddetli ve 
kanlı muharebeler vukua 
gelmektedir. 

cağını kaydediyorlar 
BerJin, 15 [Radyo) Al-1 

Polonya süvari kuvvetleri 
düşmanı takip ederek 10 
ele geçirmiştir. man resmi ajansı bildiriyor: 1 

Kotno civarında büyük 
bir şiddetle mukavemet gös
teren Polonya kuvvetleri-
nin şark istikametindeki 
hareketi akim kalmıştır. 
Vistülün garbında şimalden 
inen Alman kıtaatı ilerle-

Düşman hava kuvvetleri 
Varşovanın şimal voruşunu 

ve hükumet merkezinin ce
nubu şarkisinde kain Gro 
pes bölgesini bombardıman 
etmiştir. Alman tayareleri, 
demir yollarını da bombar 

dımana tabi tutmaktadır. 
Poznan mıntakasında fa 

afiyette bulunan Polonya 
kıtaları, müessir bir hücuma 
geçmiştir. 

Varşova, 15 IA.A.J - Sa
at 22.30 da neşredilen 13. 
numaralı Polonya tebliği: 

Kutno ve Lowicı: mınta· 
kalarında Polonya kıtaluı 
mücadeleye devam etnıekte 
ve düşman kıtalarına yapı-
lan hücumlarda ciddi zayi
ata uğratmaktadır. 
Düşman tayarelerinden 30 

tanesi düşürülmüştür. 
Modlin Zegrcze battı . . 

üzerinde kıtalarımız, düşma-

nın bir hücumunu geri püs-. 
kürtmüştür. ' 
Varşovanın bombardıma~ 

nı devam etmektedir. 
Kaluszyn-Siedlce hattının 

cenubunda kıtalarımız düş· 
manın motorlu ve zırhlı kuv
vetleri karşısında şiddetli 
çarpışmalar yaparak geri 
çekilmektedir. 

Annapal civarında Vistü
lü geçen düşman kıtaları 
ile şiddetli çarpışmalar vu 
kua gelmektedir. 

L wow şehiri, düşmanın 
bir motorlu kolla yaptığı 

hücumu tard etmiştir. 
Gdynia mıntakasında Ke 

pada ve Oksywskada mu 
harebeler devam etmekte 
dir. 
Varşova, 15 (A.A.1 - Ha- . 

vas ajansı gece yarısı ver
diği bir telgrafta V arşova
nın mukavemete devam et-
tiğini bildirmektedir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Ne~riyat müdürü 
FUAT BİL'AL 

Yıllıgı: 800, a ltı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adrt>~'i: Ba/ıkesiı 1'ürkdılı 
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Bahkesir Askei Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bandırma birliklerinin ihtiyaçları olan 16 ton 
nohut açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tahmin edilen bedel 1280 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 96 liradır. 
4 ihale 28/9/939 perşembe günü saat 11 de Balı-

kesir kor satın alma komisyonu binasında yopılacaktır. 
5 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 
Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarile 

l»irlikte komisyona müracat etmeleri. 
4 1 - 293 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Bandırma birliklerinin bayvanatının ihtiyaçları 
olan 56 ton kuru ot açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 tahmin edilen bedel 1680 lira ve muvakkat te 
minab 126 liradır. 

3 - İhale 28 / 9 / 939 perşembe günü saat 16 da 
Bıılıkesir kor satm alma komisyonu binacıında yapıJacak
br. 

4 Evsaf ve fartlar her gün ko ı isyonda görülebilir. 
5 Taliplerin beJli belgeler ve muvakkat teminatla-

rile birli tekomisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 
4 1 - ı94 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bahkesirde yeni yapılan Doğum ve Çocuk Ba· 

lumevi ve Köy Ebe mektebi kalorifer tesisatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak te,isatm keşif tutarı 5681 lira 34 ku· 
ruştur. 

3 - Bu işe a id evrak şunlardır: 

Doğum ve Cocuk Hakımevi ve Köy Ebe mektebi ka-
. lorifer tesisatından mevcut izahat, yapılacak kısım kalo
rifer umurni ve fenni şartnamesi eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneği olup istiy~nler bu evrakı her gün Balı
kesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirfor. 

4 - Eksiltme 25/9/939 tarihine ra!!!tlıyan pazartesi 
g ünü saat 15 te Balıkesir Vilayd Daimi Encümeninde 
teşekkül t'dccek komisyoa tarafından yapılil<·ağıncian ıs 
teklilerin mezkür komisyona müracaat ları. 

5 - İstekl ilerin bu işe aid 426 liral ık muvakkat te 
m· na tını ldarei Hususiye veznesine yatı dıklarına <lair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ile ihaleden en az 8 gün evvel Balıkesir Vililiğiııe müra 
caatla bu iş benzer 5000 liralık iş yaptıklarına dair ala 
cakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte 
yukarıda yılı g iin ve saatte eksil tme komisyonu reisliğine 
müracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 295 

Bahkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Şenlik fişenklerinden madut olaıı (Çocuklara mahsus 

tabanca mantarları, kağıt kapsülleri, mehtap vesairenin) 
imali ve satışı inhisar altında olduğundan tezkeresiz sa 
hlması 1- birinci teşrin 939 dan itibaren memnudur. 

Çocuklara mahsus bu gibi mevadı satanlara İnhisarlar 
idarelerince bir lira mukabilinde ve bir sene müddetle 
tezkere verileceğinden satıcılar o 30 eylfıl 939 tarihine 
kadar bulundukları mahal inhisar idarelerine müracaatla 
tezkere almaları. Aksi takdirde bu tarihten sonra ellerinde 
bulunacak emtanın tezkeresiz satış hakkındaki ceza hü· 
kümlerinin tatbik olunacağı ilan olunur. 

4-1-299 
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Vilayet matbaa.sı, Türkdili matbaası adı alt o6' 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 
14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karile"~ 

hizmet eden « TÜRKDİLİ )) gazetesi bu suretle dahi 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
1 Ucuz, teıni7. ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~ 
ı \'ap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ıkO' 

1 nul~ÜRKDİLİ . MATBAASI 

i • iiE 
!E 

Her yerden sipariş kabul ~der ve istenildiğ• .y:" 
kilde hazırlar . 

DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar he r t;.,lii 
1 muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

1 
E Türkdili matbaası • BabkeSıi! 
== 
1lliilllum11111ouuı11A1Hı11D111111ıaı•nmuı111Uııııaıııu .. 

dJDmııııııııınııımıın11ıınomınnıınmınınm•mm111munm .. 1m1 1: KIRTASİYECİ 
= E5 
~ =-= K A O R i UZKUR 
= Her türlü kırtasiye Paşacami caG" 

i desinde her türlü kırtasiye levazıronfl1 
= 
;; burada ucuz olarak temin edebilirsioııı· 
Ei 
~ = Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

'1nnıınnım1Uuıııı•ıınuııuınuı1111t111mmıııuııuınıııımıım••ıınnı 
Bahkesir Askeri Satın 

I 

Alma Komisyonundart. 
1 - Balıkeı lr blrlıkler lntn ı btıya ç 'au o lan 33 tOll "' 

but açık •luıltme1e konulmuıtur 

2 Tahmtn edilen bedelt ( 2640 ) l ırısdar 

3 Muvakk•t teminata 198 hrad1r. 

4 ihale 18 ey ül 939 prızarteı t aünü ııı et 11 " 
BalıkHlr kor ıatın alma koın ııyoou bınıuında yapıl•~ 
hr. 

5 - Enı.ıf ve ııırtrar huaiin lromlnonda ıö,61ebtlf' 

6 - Tallplerlo belıı be lf •ler ve muvakkat temlo•tflı' 
ile birlikte komııyooa müracaatlan 16zumu tlio oluour 

4 . 1 - 282 
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Basıldığı yer: 1 üı kdıli matbaası-Balıkc:Iİf 


