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Almanya, Şimal memleketlerini 
Rusyaya mı terke decek? 

~llıerlkaya göre, ğ~;yet Rusya Balkan 
lllerınleketıerlnD de lharbe sürük.Demek 

ve Avrupayı <dlalhla fa~la karıştıra 
mak ıstnyoroınuş. 

~0r•tia, 18 [A.A.J - Dnn 1 yı teslimde tereddüt: etmi-
·~·onyahların 55 taya yeceği söylenmektedir. Bu· 

miyeti çoktur. Hiç olmazsa katen bırakarak Romanya

Rusya Finlandiya körfeıinin ya doğru yürümektedirler. 
~-t~ .Romanya ve 20 ta raların 1irai noktadan ehem. 
~~ 81 ~e ~etonya toprak· miyeti varsa da sanayii yok· 

serbestliğini temin edecek- Vaıington, 18 [Radyo] -

tir. Filhakika Almanlar şim SoYyet Rusyanın Nazileria 
tdu ~ ınmışler ve tecrid 

llıışlerdir. tur. Fakat Rusya için ehem-
f), . 

di Baltık sahillerini muvak 1 (Sonu üçiincü sayfada) 

~, rıs, 18 [A A.J - Varşo-
~~ /\imanların teslimi tekli-
~ ted etmiştir. 

~- •tis. 18 [A.A.] Varto 
~~111 sivil halktan tahliye 
"-t•~ekte olduğu !Jöylen· 

"ledir t . 
ıij· 0 ndra, 18 IA.A.l - ln
L illeri b' t . . Qjr n ır ayare gemısı 

t,l" l\loıan denizaltı gemisi 
Dfı~d .. n batırılmıştır. 

l =:rı 

Meraklı bir sual: 
----------•il ••1111••••----------

Dünya; geniş mikyasta bir Rus -Alman hareketi 
karşisında mı bulunuyor? 

~----------~·~---~--..~·-·~·· ~-~----~---~--~-

Bir lngiliz gazetesine göre Almanya ile Sovyet Rusya yekdiğerile 
çarpışmağı göze almıştır. b-t enızaltı gemisinin de: 

8"lldığı zan edilmektedir. 
b-t •tan geminin mürette· Paris, 18[A.A.)-Sovyet· 1 mektedir. adam daha ileri gidebiJir. 
~ kurtarılmıştır. ler bazı şehirlere ve bu l..ondra

7 
18 (Radyol - Gazete Stalinin Almanya 

Si llşington, 18 (Radyo] - meyanda Vilnaya girmişler- 1 Gaıetderiıı büyük kısmı Kı- nın Ukranya ambarında gôzil 

~r.~•i rnahfilde Almanyanın, dir. zılordunun Polonyadaki ha· olduğunu çok iyi bildi· 
~t~t at etmiş olduğu Sov- Paris, 18 [A.A. J - Şark reketini takbih etmektedir. ğini, Hitlerin kuvvet-
~ Estonya ve Letonya- cep~esinde harp devam et- DeyliTelegraff:Sovyet Rus _(S_onı_ı _d_ördüncü sayfada) 

h ya harekete geçmekle Al-

r oJonyada harekat sona er- manyaya karşı kendini mü 

k b 1 dafaa etmek istemiştir. Po 
me Üzere u onuyor. lonya vaz;yetinin teşkil et-

~ - - tiği tehlike Sovyetleri endi-
tp cephesinde vaziyet dün sakin geçti. İki şeye düşürmüştür. Yeni iki 

Alman esirinin üzerinde İngilizlerin komşu yekdiğerile çarpış 
beyannemeleri bulundu. mağı göze almıştır iki or-

~ ~rlin, 18 rRadyo) - Al- Paris, 18 fRadyoJ-Garp dunun karşı karşıya gelme-
; resmi teb ıiği: cephesinde: Umumiyet iti- sile harbin vukua gelmesi 

~- <>lonyadaki harekat so- barile vaziyet sakin geçmiş- ihtimali uzak değildir. 
~- Ctrnek üzeredir. Varşo- tir. Yalnız iki taraftan va· Diğer bir gazete de şöy· 
~:- \'erilen teslim olma 1 ~it vakit ateş aç.ılmıştır. le yazıyor: 
~\llddeti bu sabah hitam ı lki taraf topçu~u cephe ge Stalin mağlup Po!onyamn 
~t ~t·ı~ur. Polonya hükü· ri~ini döğmekten ziyade ta· üzerinden geçen Alman si 

tı b t h" b" . . ·ı . . ı· d" . d' ·ı b k b" ,._ u no aya ıç ır ce- cız ateşı ı e geçmıştır. m ırıne en ışe ı e a a ı-

1> \'ermemiştir. \Sonu ikinci sayfada) • lir. Bu silindiri kullanan 

Ankarada pasif korun
ma tecrübesi yapıld1. 

Ankara, 18 (A.A.) Bu 
gün Ankarada hava hü · 

cumlarına karşı ilk pasif 
korunma tecrübesi yapılmıt 

ve muvaffakiyetle netice
lenmiştir. 

Başvekil Dr. Refik Say· 
dam, Dahiliye Vekili Faik 

Ôztrak, Hava Genel Ku
mandanı, Vali, Emniyet 

Müdürü tecrübeyi sonuna 
kadar idare ve takip et-
mişlerdir. 
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Büyük Millet Meclisi l.·
topland1. 

Ankara, 18 [A.A.] Bü- ı 
yllk Millet Meclisi bu gün 
toplanmış ve ruznamesinde 
bulunan mcvaddı nılir:akert: 
etmiştir. 

Meclis pazartesi günü 
toplanacaktır. -
Dala©ıye 
Garp cep

hesini 
gez©ll. 

Paris, 18 [Radyo) - Bat· 
vekil Daladye Garp cephe· 
ıini ziyaret etmiştir. 

Batvekilin gezdi~i yerler 
yeni itgal olunan yerlerdir. 
Daladye Fransız askerinin 
~ine, kahramanlığına şa

Jait olarak dönmüıtür. 
Sarda kataatan iierlemeıi 

maniler, tuzaklar yüzünden 
J•••t o l m a k t a d ı r . 
En küçük rütbeden en yük
ıeiine kadar talim- terbiye
Dİn iyi olmasından zayiat 
fa.da olmamıştır. Fransız 

ordusu sef erberHğini de ar 1 

tak tamamlamıştır. 
Dlitman kuvvetlerini sür 

1 
atle şarktan garba sevke 
deYam etmektedir. ı 

·Atman tayareleri 3 
defa Romen hudu

dunu geçti. 
86kreş, 18 [ Radyo ] -

Alman tayareleri Polonya 
tayarelerini takip etmit ve 
8 kilometre içeriye kadar 
firmişlerdir. 

Bu ıuretle üç defa bir· 
biri ardına bitaraflık ihlal 
edilmittir. 

·Almanya 
.. 

Slovak ordusunun 
terhisini istedi. 

Belgrad, 18 [Radyo 1 -
Havas ajansı bildiriyor: 

Alman başkumandanlığı 

Ehli hayvan sergisi pazar 
günü açıldı. 

- --
Sergiye 500 ze yakın hayvan iştirak etti ve 

1115 lira mükafat dağıtıld1. 
Her sene Ziraat Vekaleti 

tarafından vilayetimizde acal
makta olan ehli hayvan ser· 
gisi 17 eylul pazar günü 
Koşu alanında, vali muavini, 
daire müdürleri, halk ve 
yetiştiricilerin iştirakile saat 
15 te açılmıştır. 

Mehmet ile Hasan Kaptan· 
oğlunun tayları da 40 ar li-

ralık müknfatı kazanarak 
ikinciliği almışlardır. 

Bunlardan batka 11 köylü 
ve yetiştiriciye 30 ar lira
lık ayrıca ·mükifat tevzi 
edilmiştir 

Bandırm~, ~~ 
dırgı ve lvriJI 
panayırları· ı--

Vitayetimiz kaza .,e :~ 
yelerinde her sene açıl ,l 
ta olan panayırlar çok 

bet görmektedir. ıol"9 
Bu cümleden 20 eY ~ 

Bandırmanın eski Sığtl~ 
yünde, Sındırgı ve ıtJd' 
merkezlerinde 24 eJ f 
açılacak olan bayyall at 
nayırlarının hazırlıkları 
mal edilmiıtir. 

Köylü ve yetiştiricilerin 
besledikleri hayvanlar ayrı 
ayrı görülmüştür. 

BahkesirJi Musa Uzunerin ı 
taylı kısrağı 50 liralık 

- . 
Zeytinlideki spor f8' 

aliyeti. 
Vilayetimizde yetişen 380 

tay ve taylı kısrak ara· 

ıında yapılan seçmede birin
ciJiği Gönenin Sarıköy na

hiyesinden Musa ile Bandır
illa köylerin~n Sadullah 
kazanmış ve 50 er lira 
mükafat alm1şlardır. 

Sahanhisar mahallesinden 
.. . •...--... 

Parti müfettişi dün 
geldi. 

Vilayetimiz Parti mlifet
tişi Dr. Mustafa Bengi
su dünkü İzmir ekspı esile 
ıehrimize gelmiştir. 

birinci mükafatı, Susığırlıklı 
Rıza ile Hasan Kaptanoğlu-

nun kısrakları da ikinciliği 

kazanmışlardır. 

Diğer on köylü ve yetiı
tiriciye de 30 ar liralık üç On· 

cü mllkafat verilmiştir. 

Sığır kısmı: 

850 ineğe, inek sahiple· 
rine iki dane 45 er liralık 

ikincilik, üç dane 20 er lira 
lık, üç dane 15 er liralık 

dördüncülük mükafatı tevzi 
edilmiştir. 

40 Lirahk birinci mükafatı 

kazanacak evsafta inek ol

madığından bu mükifat ve· 
rilmemiştir. 

Z . ı· [H "] .- ~: eytın ı, usuıı _ıif'~ 
biyemizde gençlik f..-. JJ• 
günden güne artnıakı:,clf 
Pek yeoi olaıı kulü~Blll ~ 
nahiyenin bütün debk•0;; 

rı toplanmakta ve dluh d" 
sporlarla mefgul olrnakta 

lar. -' 
On beş gün e•vel G;,. 

j lik Kulftbü tarafında~ ! fe" 
edilen « Kazdağı» gezill -" 
kalad~ güzel ve neşeli •.:;. 
miştir. Bilhassa genç ~ 
larımızan vurdukları •" / 
verilen kır ziyafeti çok 
zel geçmiştir. 

-Daimi Encümen top
lantısı. 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali Recai Gürelinin 
başkanhğmda toplanarak 
devairden gelen bazı evrak 
ilzerinde göcüşmü~tür. 

Ziraat Vekaleti sergi için 
1200 lira göndermiş •e pa-

ranm ancak 11J5 lirası mil- 160 Lirasını çal~ 
kifat olarak tevzi edilmit· 1 1 - •.. b 11 'ndell fd' noou ma a esı . !JI 
tir. · d d .,... 

ı e y ı n a an a ;,· 
Köylü ve yetiştiriciler nin aynı mahalleden .. ~ 

bu sergiden çok istifade et· met admda bir ıabsıO dl 
miştir. / binden 160 lirasmı çal • 

==== 

Polonyada harakat sona er
mek Üzere bulunuluyor. 

(Baştarafı birinci sayfada) 1 arasında harp mevcut oldu· 
Fransız kıt<lları tarafın· ğunu bilmiyorlardı. Esir 

dan ilk defa olarak esir Alman ukerleri üzerinde 
edilen iki Alman, Fransa İngiliz tayareleri tarafından 
ile İngilterenin Almanya atılan beyannameler bulun

iddia ve fikiyet olunduı: 
dan tahkikata baılandllf 

Bisikletcilerimiz Sııt' 
dırgıda. IJI' 

Slovak ordusunun terhisini dan beri SJovakyada Alman 
iıtemiştir. tedhişi hüküm sürmektedir. 

muştur. 

Son günlerin harekatı için
de Fransız tayarecileri tak

dir \IC hayranlığa layık kah
ramanlıklar göstermişlerdir. 

Su~dırgı, [Hususi) - ..,.., 
lıkesir Halkevine aıe .z 
üç bisikletci genç pazar 'i 
nü sabahı kazamıza gel ti 
ler ve evimiz sporcuları ôt 
rafından karşılandılar. et' 
leden sonra yakın k3tl ,
bir gezinti yapıldı ve •~ 
günün akşamı geoçl~r 4if• 
hkesire hareket etmif)er 

Filhakika son günlerde Slovakyada Hodza ile çiftçi 
Bratiılavada bir askeri is- parfoıi şefinin taraf tarları 
yan olmuıtu. Harbin ilanın- 1 tevkif edilmiştir. 
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llsya.Almanya Al.manya Şimal memleketlerini ı · TORKDILI 
\ıorıya harekatın- Rusyaya mı terkedecek? 
~'-• b (Baıtarafı birinci s ıyfada) ı liği: 
~I eraberliği teyit yanı başında Polonyaya gi· 'arkt Galiçyanın temiz 

Günln)< siyasi gazete 

d riıi Amerika efkirıumumi- ı leomesi 16 eylulcle de de e İyOr. yesinde komünistlik aleyh vam etmiştir. Emberg tim· 
,_'-li11, l8 [RadyoJ - Sov- tarlığı cereyanını artbrmJ.t ve di ilç taraftan ihata edilmit 
'ıJ lt•ıya ile Alman hükü- demokrasi müdahalelerine bulunmaktadır .J Cenubu Şarki 
' ~llşterek bir beyanna· kartı daha çok muhabbet i!tikametinde Polonya kıta-

Sahibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

' 'efretmitlerdir. cereyana uyandırmııtar. atının ricab Lemberg ile 
~ lıeıannamede IAlman· Vaşington diplomasi me· Persmizl ara!ında kesilmit 

Neşriyat müdür& 
FUAT BIL'AL 

~ t kıtaatının Polonya· bafili Sovyetlerin Polonya bulunuyor. San nehrinin mun• 
laareketlerile menfaat da k ıı· ti d . b b sabı şimalinde Alman kıta-e a ıye ere aır a e- . . . . . 

çarpışabilecegw i ve n'n ç kt w d be . S t atı Lubhn ıstıkametınde ile· 
Yıllıtı: 800, alh aybtı .400 kr. 

\..~ ı ıgın an n ovye 
~ Ja ile Rusyanm bir iıtilasını bekliyorlardı. Ay ri yürüyüşüne devam etmek· 
~ muhalif olabilecek m mehafil Sovyetlerin Bal· tedir. Doblin mıntakası it· 
~ r takip' etmedikleri, kan memleketlerini de har· gal edilmif ve yepyeni yüz 

Sayısı (3) kuruştur. 

l: • Polonyada ortadan taya re elimize geçmi11tir. 
"'I~ be ıOrilkliyerek Avrupadaki 7 Adre.<1: Halıkuir Tllrkdili 

11 niıam ve barışın tek· Berlin, 18 1 Radyo ] -
tee 8 . . h k harbi daha fazlalaştıracaiı· B••kumandanlıgw ın tebligw i. 

~L I afi IÇln are ete Dl tahmin ediyorlar. fngil _. t 
\: •deri beyan olunmakta tere ve Fra""•• tarafından Breat Litvoskun cenubun- ur. - Vilna ve Baranviza radyo 

Balkanların ailibla beslen . da Vladova civarında Şar· l b b 1 ·ı 

~n h~dudu ka-
ki Pruayadan, Yukan Si- poata arı ava ftcum ene 

mesi mOphitler tarafından lezyadan ve Slovakyadaiı tahrip edilmiştir. 
zaruri bir mesele olarak gCS· gelen kıtaatın öncüleri bir· Garp cephinde dllıman 
rülmektedir. Bu müşahitler leımiftir. Kutnonun zapb Zweibrucken cİYannda mev· pand1. 

~~' 18 ( Radyo ] 
\-....,_ • Romanya hududu 

Amerikaya mDhim vaziyet· zil bazı hareketlere te-
ler terettüp ettiti ve ıilih am· için yapılmakta olan muha· bbn . .. . 

rebe normal bir tarzda de· ıe uı etmıt ve agır ZAJI· 
baraoaunun kaldırılmasının ata uöram11br Dn•manm 

• Yam etmektedir. Kıtaatı- • · ""9 

'"" ,,,. tarafından kapatıl-
~· lill8uıt m6aaade ol-
1. ~ C. hududa 7 kilomet· 
..._ tidea yaklqmak miim· 

zanıri bir mahiyet aldığı mız tehire garp tarafmdan bir abit balonu dftfiirOI· 
kanaatindedirler. Bftii 

girmiıtir. Bruza nehri timal m r. 
Berlin, .8fRadyo) - Bat· istikametinde geçilmit ve Alm.n topraldanna bava 

kumandanlığının tebliii: Varıova sıkı sıkı ihata olun- bOcumlan olmamıttır . 

~ dejildir. Hududun 3 
~İçinde aıkı bir aa· 

Almanya-Polonya budu· muttur. Berlin, 18[Radyo]- Almaa 
duada Alman kıtalan Şarki Polonya hükumet merke- ordusu başkumandanı Von 
Galiçyayı dütmandan te· zi halkını muharebenin mO.· Roçiç, bu giln zaptolunan 
mideme hareketlerine de· takbel acılarından kurtar Kutnaya giderek orduyu tef. 

k . . Al d tiı etmiftir. 

don mevcuttur. 

l. - vam ettiler. Lemberg mu· 
~ h haaara edildi. Cenubi tar 

......., DkOmetinin tebliQi: kideki kıtaların ricat hatla· 

~O h d dl n kesildi. Kıtalarımız San 
"":.a ya U U aflnll nehri ıimalinde ve Lublia 
~''UUafa h istikametinde ilerliyorlar. -.._-·"' aya azff • 1 Lebel elimize geçti. iiu ci · 
~ ~ 18 ( A.A. J Ro- varda yilz yetmit tayare el 
~ 8-tvekiletinin net· de ettik. 
~ lair teblijde şayle Şarki Silezyada ilerliyen 
l) ~dir: kıtalAr, Pl'usyadan inen kuv· 
~J;;' gümll Polonya YeUeri.miıle .' reci~ cenubwı
~n hususi şerait d~ bırlqmışlerdır. Kutna 
la~ e cereyan etmesi ve cıYannda muharebe de-vam 
~ ~~. h&kumetinin Dev· et~~ktedir. Kutno zaptedil· 
~ Ye Naz1rları için m1fhr. 
~ ~- büktlmetinden Leh payitabtınm teslimi 
\~te111esi ve bunların hakkında vaki miiracaatımı· 
~~· topraklanna ilti- zı Varşova ku.nandanı ka 
l~, ekte bulunması Ro· bul etmedi. 
~-~ fimdiki muharip Bu havalide Lehlilerin 
\ı~' aynı mutlak bi- cepheyi yarmak teşebbüsü 
~ ~ batbhareketinin ta akim kaim ttır. Onlbin esir, 
~"-' ~llluou göstermittir. 1 80 top, 2 tank, 1 l ta yare 
l~t bütOn vatan· alınmıttır. Hava kıtalarımız 
\. '"'! ile memleket bu- Lublin, Debaka radyo pos 
~ tt... IDüdafaasına ne· talarını tahrip etmittir. 
'\ ekte deYam ede-

1 
Herlin, 18 (A.A.] - Umu-

mi Alman karargibının teb 

ma ıçın man or usu u 1• 18 [R d l Bir 
V k • k d uer ın, a yo -

aJ'fOVa as erı uman a· Al b lb biri' b 
k t . . f d 

1 

man ta te a , u gla 
nını mu aveme ının ay a· t dö I .1. bil 

l w 'k 1 k saa on rtte nga ız a -
ıız ııına ı naa ça aşma ta· 1 • d d 1 k b' I . 
d F k V k i enn e o aıır en ar nıı-
ır. a at arşova aı er 1• d . . ti 

ku d Al b ız enız tayaresıne ru a · man anı man ıu ayını . . 
kabul etmekten imtina et· mıf ve mıtralylz atqı aça 

· tir · rak taya reyi dilşilrmeje mu· 
mlf · ff k · 

P ı ·f 
1 

. . Ya a olmuştur. Denıze da-
o onya mü reze ennın t · ·ı ti t h 

S
. . ten ayarenın pı o arı a · 
ıedlce yolu ıle cenubu ıar- telbabirdekiler tarafından 

ki istikametinde kurtulmak kurtanlmtf ve esir ediınu.
tetebbüıleri akim kalmJ.ttır. tir. 
Ve mübim ganimet ele ge· 
çirilmiştir. Bunların arasın· 
da 80 top, 6 hücum araba· 
aı, 11 tayare vardır. Bun· 
dan ba1ka Alman kıtaab 

1 12 uOO esir almıftır. 
Havaların mütemadi ven 

fena gitmesine rağmen bava 
kuvvetlerimiz bilhaHa Vis· 
tülün şarkanda faaliyetlerine 
devam ederek düşman kıta· 
abnın tecemmülerini ve yü· 
rüyüş halinde bulunan kol
larım bombardıman etmek 
auretilc ricat eden dütma
nın da bu rica ta bir in ti 
zam vermesine mani olmuı 

BrOksel, 18 [A.A.J-Roy· 
terin Briikseldeki muhabiri
nin verdiii malümata gire 
Aikı la Chapelledeki biltlln 
aileler tebri tabliye içia 
emir almtflardır. Belçikaya 
veya Hollandaya kaçmak 
teıebbü.slerinin alakadarlara 
ait emlikin müsaderesini 
intaç edeceii tehir sakin· 
lenne teblit edilmiştir. 

Berlin 18 (Kadyo) - Son 
dakikada alınan haberlere 
göre; Alman kıtaab kanlı 
bir muharebeden sonra Bre
ıliıton ıebrioi zaptetmitler· 
dir. 
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Bahkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Şenlik fişenklerinden madut olan (ÇocukJara mahsus 

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

Çocuklara mahsus bu gibi mevadı satanlara inhisarlar 
idarelerince bir lira mukabilinde ve bir sene müddetle 
tezkere verileceğjnden satıcıların 30 eyliil 939 tarihine 
kadar bulundukları mahal inhisar idarelerine müracaatla 
tezkere almaları. Aksi takdirde bu tarihten sonra ellerinde 
bulunacak emtanın tezkeresiz ıatış hakkındaki ceza hü
kümlerinin tatbik olunacağı ilin olunur. 

Meraklı 
(Bqlarafı birinci sayfada) 
terinden mühim bir kıs
mını Garp hududunda l tıl 
Taziyette tutacağını yazmak 
ta Ye mağlup Polonyanın 

dirileceğini ilave etmekte
dir. 

Taymis gazetesi de Po
lonyaoın kurtulması için ona 
yardım edileceğini söylemek
te ve şöyle demektedir: 

Doitla düşmanı ayırmak 
cesaret verici bir seydir. 
Onun için Fransa ile İngil
tere bu harbe. girmişlerdir. 
Harp Hitlerizm kalkm 
cıya kadar devam edecek 
tir. 

Ôvr gazetesi de ıu suali 
ıormaktadır. 

Sovyet Rusya iJe Alman· 
yanın geniş bir hareketi mi? 
Yoksa sadece ekalliyetlerin 
himayesi mi mevzuu bahs
tir? 

Paris, 18 (Radyo) Baş· 
kumaudanlığm bu sabahki 
tebliği: 

• Akşama doğru cephemiz 
üzerinde iki mıntakada düş 
man hücumu olmuştur. Hü 
cumlardan biri Mozel vadi
sinin şarkında, diğeri Sar 
ile Vaj arasında merkeze 
vaki olmuş ve tard edilmiş
tir. 
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bir sual? 
lerle Kolonyaya nakledil
mektedir. 

Hükumet, her ne suretle 
olursa olsun halkın Lükıem 
burg ve Belçikaya gitmele 
lerinin ka tiyen yasak oldu
ğunu, muhalif hareket eden 
!erin şiddetle cezalandırıla
caklarını da beyanname ile 
bildirmiştır. 

Belgrad, 18 !Radyo) -
Garptaki on beş günlük 
harbin neticesini havas ajan 
ıı şu suretle hulAsa etmek
tedir: 

Fransızlar, Mozel ve Ma
jino aruında 20 kilometre 
ilerlemişlerdir. Almanlar taz 
yik karşısında şark ta ki ku 
vvetlerini garba nakletmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Hava kuvvetleri de celp 
olunmaktadır. 

Londra. 18 [A A .J Garp 
cephesinde Almanların yap 

1 tıklan mukabil taarruz 4id
detli olmuştur. Süvari, pi 
yade, topçu ve tanklarla 
yapılan hücumlar, Fransız
lar tarafından büyük bir 
metanet ile püskürtülmü~ 
Ye akim bıraktırılmıştır. 

Fransızlar Almanların ta 
arruzunu püskürttükteu son
ra mukabil bir hücumda bu-

,anmmmımrırmr-

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
1 ----
1 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altı0dl 
il gazete~izin idaresinde faaliyete geçmiştir. . tiJ1'l 

1 14 Seneden b~ri muntazaman çıkan ve karıle b• 
hizmet eden « TÜRKDILI » gazetesi bu suretle d~ 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratle berkesin ihtiyaçlar1D• ;~ 

vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
nulmuştur. 

1 TÜRKDİLİ MATBAASJ 1 , 1 Her yerden sipariş kabul eder ve istenildijİ ıe 
İ!i kilde hazırlar. ı• 
iii DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar ber tDt 

muhabcrat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Bahke$İ! 
~lı111Um•R1U1mnınınınıııaıı•muııııuıııımınmmmıuunn 

,an•mmmuuuD1U1ınınmu1111111111Baımnıın1~11U1mm11ınınıo • 

1 KIRTASiYECi 
Eil 

1 
, a 

·I e 

1 
iEi 
'E 
= e 

K AD R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü l<Jf" ,., 

tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

ucuz olarak tef11• 

1 Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
'1ıınmıttBınımııınııı:ammın1U11woınıınm1111011unmııınıııımıııoıınnııınn11m 
lunmutlar ve Almanlara mü
him zayiat verdirmişlerdir. 

Almanlar Sarbruku müdafaa 
için Terevden alh fırka celb 

,, 
"'"~; etmişlerdir. F ransıı ·tef" 

nal şeklindeki rne~'~f" 
muhafazada deva111 e 

lar. ~ 

Son alman malümat, Po
lonyadan cepheye yeni hava T. C. Ziraat Bankası Bahkesir Müdürlüğünden: 
kuvvetleri ile kara birlikle· 

1 
Köy Mevki 

rinin nakledildiği hakkında Karaçepif Çeltikalan 
ki haberleri teyid etmekte-

Dekar M. Murabba 
143 364 

Cinsi 
Tarla 

Borçlunun adı 
Karaçepiş köy 
den Ömer oğlu 

Mehmet 

Hudut • /, 
şark an Hacı j\Ja ,~ 
sesi, şimalen J(o: ~ 
azmak, ormaıı1A1'ı9'.'~ 
ben tahsildar ·,.if1\r 

dir. · 
Paris, 18 [Radyo] Ha-

vas bi.diriyor: 
Almanya, Eksloşapel mın 

takasındaki balkı tahliyeye 
devam etmektedir. Verilen 
emre göre herkes yaya ola
rak g:decek ve beraberle 1 
rinde üç günlük yiyecekle· 
rini götürecekierdir. Hasta- 1 
lar ve çocuklar hususi tren· 

cenuben eski p• 
barkı. lif 

t' 1 Yukarıda evsafı yazılı gayri menkule yirmi bir günlük müzayide müddetince ~ 
zuhur etmediğinden 16-9-939 tarhinden itibaren müzayide on gün müddetle !eıe'~ 
edileı ek 25-eylul-939 pazartesi günü saat on beşte ihale tekarrür etmiştir. Ta~f 6' 
pey akçalarile birlikte T. C. Zirat Bankası Balıkesir şubesine ve ihaale günü e 
hkesir hükumet konağında vilayet idare heyetine müracaatlar• ilin olunur. 4 

Basıldığı ~er: Türkdıli matbaası Balı1' 


