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~~yosunun Varşova- Kızılordunun harekatı 
~hi nıtta Pn ·"" • • .... ~ neşrettigı mesaj: - - - -
'~ 115 Sovyet fırkası şarki Polonyayı işgale süratle devam ediyor. 

Olonya Avrupa hürriyeti- Moskova, 20 [Radyo} - den başka bu limanlarda 
• t • ı · J t Sovye\ kıtaları büyük bir diğc.- bazı devletlere aid de· 

hlll ltnSa l 0 ffi UŞ Ur.~ kısmı motorlaştmlmış 110 ı nizaltılar da gizlidir. Evvel-
D:._ - - --- -- -- -- fırka halinde Şarki Polon- ce Tallin limanma iltica ed-

~ Ye müttefiklerimiz Sizin hürriyete ka- 1 y~yı İfiale devam. etmekte- erek orada alıkonulan Po-
' ı dırler. lonya denizaltı gemileriodea 

VUŞmantz için ffiÜCadeleye devam t Moskova, 20 IA.A.) - birisi. 18 eylül tarihinde 
Tası ajansı bildiriyor: meçhul bir semte kaçmış •e 

etmeğe karar Verdik. Leaingradclan gelen em- kaybolmuttur. Sanıldığına 
~a •• .:_ niyet edilir haberler~ göre, j nazaran bu vaka Estonya 
- .. 20 [AA l - Şark 1 Varcovaya hitaben bir me- k 1 - h 

• • T b p l d . it ma am arının ınnsama aıı V iid d'I azı o ooya enıza ı ge- . . . 
arfOVa m a- saj neşre ı miştir. il . b. t kı bük. t ıle vukua gelmışhr. 

d k ed' m en, ır a m ume 
~ e•am etme t ır. Bu mesajda fiiyle deni· Sovyet Baltık filosu ku -

\ ~. 20 [A.A.] - Varşo yor: erkanının gizli müzaheretine mandanlığı Baltık sularmda 
.. ~ l»elediye reiai dün ak- dayanarak Baltık-devletleri gizlenen denizaltı aemileri-
~ d «Bütün dünya cesaretini· ı· ı d · ı kt d. • 
ıı.L.. "•' yoda siylediği bir ıman arın a gız enme e ır. nin muhtemel harekitma 

·~ ır. 1 d · t' zi takdir ediyor. Polonya Gene bu haberlere göre bu k "l/ fuJ e emlf ır: arşı tedbirler almaktadır. 
~le 'l'fo•a balkı bir an [Sonu üçüncü sayfada) 1 Polonya denizaltı gemilerin· Moskova, 20 IA.A.J- Kı· 
,~~undaki azmi kaybet- ı• . F k d zılordu kurmayının tebliği: 
~r. VarfOVa müdafileri zmır uarı apan 1 18 Eylfılde, Kızılordu lu-
' olmak• aklından bile ~ - - taları Polonya ordusu kıta· 

ı _-~mittir. Fuarı açık bulunduğu bir ay içinde 576.082 kişi ziyaret etti, lannı geri atmağa devam 
~~ra, 20 [A.A. I DWa f · etmişler ve aktam üzeri 
\"-Ilı l zmir, 20 (Husuil - iz- Je suni gölde mehtap alem· ~ .., -.... ondra radyo.•u ile (Sonu fiçfincü uyfada) 
( ~ mir enternasyonal fuarı bu leri yapılacak, muhtelif eğ-

h-..._ • t it 1 gece saat ikide merasimle Jeoceler saat ikiye kadar Şı"mal memleketlerı· 
lt~tanıs an- a kapanacaktır. devam edecektir. 

,.. llıÜnasebatı Avrupadaki harp hali, fu Fuarı gezenler: 
~t· • arın açılıtından sonra baş-

~ "'- 20[R d ) H Fuarı 30 günde 576.082 ' a yo a- ladığı için bu sene fuarı bir 
~ .e N t• t bl'W d. kişi ziyaret etmiştir. 
·~ azare ı e ır e ı- milyondan fazla ziyaretçinin - -=-
. ~~ _ • ıöreceği tahmin edilirken 
~anın bu l'_iinku va- 600 bin küsürda kalmasına 
~~ e Yunaaıstan •e sebebiyet vermittir. 
~ ar dak" -

BENEŞ ·--

Hariciye Nazırları Ko-
1 penhağda toplandı .. 

Kopenhağ, 20 [Radyo} -
lıveç, Norveç, Finlandiya, 

Danimarka Hariciye Na:ıır

ları Kopeahağda topla11-""i aa~n 1 munase- Fuarın kapan1fı minase Çekleri Nazi idaresi 
~ ''-• tedluk eden Yunaa betile bu rece saat yirmi- mışlardır . 
~-"'Yan blkümetleri sa- . . aleyhine tahrik eden 
~ İt bi l"w. • t " . t de fuardakı Ada gazınosun- b• k .. I d• Şimal memleketleri Ha-
'"1111 '-'erl r •11 ııyaıe iDi e - da belediye ve fuar komi. ır nutu soy e 1 riciye Nazırları bu toplan· 

4~ er. I tesi reiıi Dr. Behçet Uz ta· Londra, 20 (Radyo) - l tıda memleketlt>rinin bita-
t, a.... •. ' 20 [A.A.) - tal- raLndan ekapo••nlar -re- Çekoslovakyamn eski Cum- r k . . "d 4.._ ""Ucii t' y · " - _. rarh siyasetıhı teyı d-
.~ IDe ı, unanıatan - fiae 600 kitilik bir ziyafet burreisi r~eneş dün Londra 
~~tuk hududundaki verilecektir. radyosunda bir nutuk mi,lerdir. 

~~ uvvetlerini uzaldq- Ziyafete vali, tebrimizde- , söyl~yerek ~atandaşlarını -- ~ 
-..._., .... karar Yermif, Y.u· N z 1 h d h k t Boh mya ve Slo ..... llAL ki aeneraller viliyet Ye •e a ızm a ey in e are e e e -
~ t ""~•eti de buna bea 1 • ' -r d t · ti 
tc.. '41aır alnaaia ba,lamıt bir meclisi azalan, parti er 1 avet e mış r. vakyada tevkifat 
~ . klaı, viJiyet ve belediye L h h- ;;-k"' • 
'ilan· erkiaı, gazeteciler, banka e U Umetl Paria. 20 (A.A.) _ Da· 

ıstan deniz sımiını ıaüdürleri da•etJidirler. Zi p . kJ 
Aıt.t terhis ediyor: yafet esnasında Dr. Bebcet anse 08 C- nimarkadan bildirildiğine 

'il.~. 20 (Radyo) Ve Uz bu teaeki fuann kapa- 1 d•Jd• ıöre Almanlar ~hemya . e 
.. ~ ~r h L_ y ü bet·ı bir l 1. Slovakyada yenıden tfdbıt 8ucre Slre u- Dlfl 18 D&H le DU . 
~ •4a 1957 llurra 81• tuk irad edecek, ekspozao· : Cenevre, 20 (RadyoJ - hareketıne baılamıtlardır. Se -.aıap cleaueiler 2S Jarda• ' ttaz.Jan buna ce•ap 

1 

Polonya hükumeti bu ak· Bir çok tevkifat ve l>u me· 
\. terhS. etlilecelrler· yereceldertlir. Fuaran kapa f&ID Blkreştea Parise ha-

1 
yaada idamlar y~pıl•akta-

nıtı Ye zİJafet •ÖaaseMti· reket etmİftİr. dır. 
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• Kanhçeşme, uzun Jcatı'' o ıı a a r ... t \j a ı 1 şiar 1 ! r 1: 1 c i . e Ş- dan beri her nedense • 
, maktadır. .k 

aıı!P" • .... ,.. ı k. O civar halkı sU5 e'f r ırı p zar gurıu f apı.aca . yüzünden çok sıkıntı~( 
mekte ve pek uzak ye 

~-------------------••••••n•••--------------------- den su taşımaktadırl•': ı' 

Yüksek 
yarış ve 
islah c.:ıı· 

cümeninin 
tertip et
tiği son· 
bahar at 
yarışları 1 
birinciteş

no paıar 
günü Ko
ıualanında 
yapılacak
tır. 

Bu ko-
şuya işti

• 

rak edecek hayvanların ka 
Pyıd muamele.sine başlanmış 

ve 29 eylul cuma güniı saat 
17 ye kadar devam cdel·ek
tir. 

Bu seneki yarışlara civar 
vilayet ve kazalardan bir 
çok müsabık hayvanlar işti- ı 

rak ettirilmektedir. 
Koşular şu şekilde ola

caktır: 

1 nci koşu: 
Üç yaşındaki yeril yarım 

kan lngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustur. 

Mesafe 2000 '.metredir. 
SıkJet 4 yaşmdakiler 59, 
5 ve daha yukarı yaştaki- : 
ler 60 kilo taşıyacaklardır. 

3 ncü kosu handikap: 
Dört ve daha yukaı ı yaş 

caki halis kan Arap at ve 
kısraklara mahsustur. 

İkramiyesı: 255 Lircıdır. 
Birinciye 180. ikinciye 55. 

üçüncüye 20 liradır. Duhu· 1 

liye 255 kuruş. Mesafe 2600 ı 

metredir. 1 

4 neli ko~u: 
Dört Vt! daha yukarı vaş

taki yerli yanmkan İngiliz 

at ve kısı aklara mahsustur. 
İkramiyesi: 4CO Liradır. 
Birinciye 300, ikinciye 75, 

üçüncüye 25 liradır. Duhu
liye 4 liradır. Sıklet 4 
yaşmdakiler 56. 5 ve daha 
yukaı ı yaştakiler 58 kilo 
taşıyacaklardır. Mesafesi 
:rnoo metredir. 

1938 Senesi zarfında ka-
z;andığı ikramiyeler yekunu 
300 lirayı dolduranlara 3 
er kilo, 500 lirayı doldu· 
ranlara 5 er kilo ve daha 
fazlilsrnı kazanmış olanlara 
6 ar kilo ilavt• edilir. 

, .. b•' AliKadarların bu ışı .
1

(11· 
evvel halletmesi beklePI 

Bölge asbaşkan~ 
kaza kulfıplerini te Ci 

Susığırlık, Manyas "e fti1 
nen spor kuliiplerioi . te0.,

' etmek üzere cumartesi g .,,t 
Gönene giden bölge.. •

5 d" 
ke1m Abdi Ağabeyoglu 
gelmiştir. Eti( 

Bölge asbaşkanı t.e f' 
leri eso asında kuluplet~ 
ni kanuna göre alac ,Jf 
vaziyeti izah etmiş "~;ti' 
kadarlara icap eden 
tifleri vermiştir. 

Eve girm~k iste1 
Sakarya mahallesiodeıl ..,-: 

met adında birinin ay~ı ;ı'._ 
hallede oturan Hatice il_~~ 
bir kadının evine gi~dı~ 
dia ve şikayet olu~du":ııif' 
suçlu yakalanarak • 
ye verilmiştir. 

Ayakkabı:n setJd 
olduğu kavga9/ 

Yağcılar köyündeo JI 
ve kardeşi Fatma kö)'l ·~I 
den paıara gelmektel~t' 1 

-j 
. 1 k . nd' ycnı mezar ı cıvarı ~ 

ayakkab, me~elesindeP tP İkramiyesi: 300 Lirauır. 
Birinciye 225 liradan ma 

ada duhııliyt-ler mecmuu, 
ikinciye 55, üçüncüye 20 
liradır . 

· Akşam kız san
at okuluna rağ

bet fazla. 
Duhuliye 3 liradır. Sık· 

let 54 kilo, ın.safe 1400:j 
metredir. Bir koşu kazan
mış olanlara ikişer kilo. iki 
koşu kazanmış olanlara 

Mesafesi 3000 metredir. 

1 

Aksam refikimiz 22 
yaşında. 

layı. ayoı köyden f'i' bf' 
isminde bir kadım taı;l• J. 

2'2 Seqedenberi yurda ve 
mil de her hususta büyük 
hi:r.mdl:ı i dokunan Akşam 

~undan yaraladıkları a01 ,~ 
mış ve her iki kardeş de 
liyeye verilmişlerdir. 

~ ti' 1 

Ruhsatsız karna 

· dörder kilo ve daha fazlasını 
kazanmış olanlara al tışar 
kilo ilivo edilir. 

2 nci koşu: 

Dört ve daha yllkarı yaş· 

ta ve sene zarfında hiç ko

fU kazaoınamış yarım kan 
Arap ve halis kan Arap at 
•e kısraklara ;mahsustur. 

ikramiyesi: 190J ıtLiradır. 
~Birinciye 120, ikinciye~SO, 
~üncüye 20 liradır. Duhu-~ 
tiye 190-kuruştur. ---

refikimiz 22 yaşına girmiş

tir. 
." rkadaşımızı tebrik eder, 

uzun ömürlü olmasını dile-

Şehrimiıde açılacağım yaz

dığımız Akşam kız sanat 

okulunun k<ıyd ve kabulu
ne 6 EylUI ilk okulunda 
dc:vam edilmektedir. • rız. -

Lisede tayin ve na
killer. 

Ödemiş orta okul öğret 
menlerinden Bekir Erol şeh-

Tedrisatı iki sene olan bu 

sanat müesseseııinc şehri

miz kızlarmm gösterdiği ala- ~ 

ka memnuniyet verici l-ıal

de bulunmaktadır. 
ı rimi:ı Lise öğretmenliğine, 

Lise öğretmenlerinden Davud 
Güney ve Hilmi Erözden 
Bursa birinci ve ikinci or 

Okul şimdilik Anafarta
lar caddesindeki yeni yapı 
lan Kütüphane binasmda 

teşrinde derslere başlıya

caktır. 
ta okul öğretmenliklerine 

w tayin edilmişlerdir. 

raşıyormuŞ· . .I._, 
Dinkçiler maha~Ie_•• ı 

Mehmet isminde bir.•P1111ı,; 

1 

satsız büyük bır ıl 

taşıdığı görülerek yalı~/ 
m:ş ve kama musadere 
mittir. 

Kansın;döğına;~ 
Çay mahallesinde ~ f. 

Yozgatlı Ali, geçiınlİ ~ 
zilnden karısı Ay§e_Y,~ "İ 
rukla döğdüğü idai~ ~ 

1 

kiyet olunduğundan: J.~ 
!anarak adliyeye ve~ 
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~ordunun 
TORKDIL Sayfa : 3 

('rekatı 
~tarafı birinci sayfada) 

Loiıdra radyosunun Varşovaya 
hitaben neşrettiği mesaj. 

Balıkesir icra 
memurluğundan: 

Türk Hava Kurumu Ba
lıkesir şubesine masarıfla 
beraber ( 1 lira ve ayn
ca resim vesaireden borç
lu Babkesrin Karaoğlaa 
mahallesinden Mumcu Hafız 
Adil oğlu Ethemin bu bor
cu için haczedilip Bahke.ti
rin pabuşcular arastasında 
ve tapu eylül 339 tarihinde 
kayıtlı ve 17 numarah aa
ğı ve önü yol, arkası Ka
saplar camii şerifi vakıf 
dükkanı, solu Şahin oğlu 
Hacı Hüseyin dükkana ile 
mahdut tamamı 11250) lira 
bir hissesi (420) lira mu · 

~~ki me•kileri itgal (Baıtarafı birinci srıyfada) 
Ş,-,lerdir. bir kere daha komşuları· 

b.1 lllıalde garbi Bielorus nın tecavtlz etmelerine kur 
~ Svenciang şehri, Lida ban gitmiftir. Bir kere da
~olu iltisak noktası, ha m&stevliye kartı kabra
~°lrudek ıehri Nieme manca mildafaasile Polon· 
~ ilde Orlia köyü, Slo ya Avrupada hlrriyetin 
tfi"~ Volko Vyık ıehirleri, timsali olmuıtur. 
~ • Brestlitovsk demir Biz ve milttefiklerimiz, sizin 
~ ib:erinde jaglevic:ri is- hürriyete kavuşmanız için 

"onu. .. d 1 d '-e muca e eye evam etmeje 
t*d llUpta, Garbi Ukran- karar verdik.» 
"le l Sarny demiryolu ilti- Londra, 20 [A.A.)- Bu 
' lloktası, Luck Stanisla. ' günkü Alman resmi tebliği 
b_' Halicz, Krasne, Buc· p 
~ teh · l olonyabların V &11ovadan 

b. ır eri. b k 
~ "lf•, 20 JA.A.] _ Hususi 1 aş a ciddi olarak Madlin-
' llıernbadan bildirildiğine ~e de müdafaada buluaduk-
t\ td Sovyet kataab Vilno hiyetini almııtır. Fakat bu 
~d tin aktam saat yirmi yarıtta daha ziyade Sov
' e rirmeğe bqlamlftır. yetlerin ihtiyat ve istical 
~Jet kıtaatı ile Polonya göstermeleri pek mlnalı g6-
---~eri arasında sokak rülmektedir . . 
~I ebeleri olmuştur. Almanyanın, Ruı politi-
L~ frad, 20 (Radyo) - k d b k 
~et kıtaabna, işgal edi- aım a u gün ü değişik· 
)la ~ıntakada milletin em- liji mDbim taYizlerle yap
,~nkule ve gayri men- takları muhakkaktır. Ancak 
~•ile dokunmaması em· bunlar da ne kadar ileri 
'i ~İttir. Sovyet tayarele- gitmiflerdir. Bunu da zaman 
~ba da atmıyacaklar, g6sterecektir 
~ kqif uçaıları yapa- Sovyet kıtaları, timdi Uk 
it tdır. ranya Ye Beyaz Rusyayı İf · 
~~Yanın Polonya elçisi, gal etmif bulunuyor. Alman 
~ \' erkinı ile birlikte ya- gazeteleri Rus kıtalarınm 
\ . •rtovayı terk edecek- ıirifini mahaua bir me1DD11· 

-._ niyetle kayıd etmiflerae de 
~-- . kıtaları, ~ma.nlann hareklt etrafında sllkünet 
~J. lfgal etmediklen mın- ı göstermektedirler. 
~ tı ele reçirmek için L d 'lO I R d ] .,_ , • h k b on ra, a yo 
~~t derı are ette ulun- 1· •11 tb t L 
~ t ırlar. ı ngı z ma ua ı tar" ve 

l ';>lyet k t ı K t ı garptan iıtiliya uğn-""'- ı a arı u naya 1 ı 
~ t relnaitlerdir. yan Polonya için yazdıkları j 
~terdam, 20 (Radyo] yazılarda kabramaaca m&- 1 

~ ~ıetelere gelen haber- daf~asuıı yapan bu .. m4:ml~ 
~re Sovyet hududlar. ketin bütiln medenı mıllet-
\ N-! dunun iJeri harekatı lerin sempatisini kazanmıı ! 
~ ~l11ıektedir. Hatta ev· olduğunu yazıyor ve diyor 
~ 'tral edilmiş iken Leh ki: 
~ ~~~eti karıısında tek- «Polonya •imdilik Babi ' 
~ ~11111ye olunan bazı yer· lin esareti içine giriyor. Evet 

1 ~ .. e Ruılann eline geç- j bu vaziyet çok elimdir. Fa r 
.,. • 

1 
kat hürriyet mabediDia tek· ı 

..:-.. i ,~· 20 !Radyo! - Ha- rar inşaıı llmidiyle bu izh-
~· rap tahfif edilebilir.» 
~ Sovyet Alman Deyli Telegraff da fUDlan 
' • ın teması Ala11anla-\ ~ . • yazıyor: 
'-..~cakklerı kad~r d~ta: «Rus lntaları aüratle ce 
~fiil . mı? Parıs sıyası nuba doğru indiler. Ve Leh 
• ~ erıııde bu sualin ce · ı M eli d 
\ Gıerinde durulmakta - acar budu anna a -

"-ciiaeıe · · t"k t• yandılar. Bu auretle Alman· 
~ na ıs ı ame ı 1 K d . . . 
' ,Yetle dejiftireceji ann ara enıze ınmesıne 
~e vanlmaktadır. de mani oldular. Çllnkü 

ı' .._ lllann prka, Rusla- Karadeııizi kontrol eden 
'di L l•rba ilerlemeleri, Almanya, Sovyet menfaat

.._kikt bir yarıt ma- 1 )erine zarar verecektir.» 

lannı bildirmektedir. 
Paris, 20 (A.A.J - Havaı 

ajansının Loadradan bildir
diğine göre Alman ileri ı 
hareketinin Sovyetler hudu
duna kadar dayanmamasını 
temin için Sovyet Rusya 
Polonyaya asker sevkine 
karar •ermiştir. 

Londra, 20 f A.A.] -
Fransız ve Alman resmi 
tebliğlerine göre Garp cep
hesinde mühim bir şey ol
mamııtır. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: kadder kıymetli ve tavanlı 

zemini çimento döşenmit ve 
Balıkesir vilayetinin Sın- sağı cephesi cihetinde üçer 

dırgı kazasında Retadiye çerçeveli ve camları tekmil 
mahallesinde mezarlık civa- ve içjnde mllstecir bulunan 
nnda Cumhuriyet sokatın ahşap bir dnkkinm üç se
da 10 numaralı evde oturan bimde bir sehmi hissesinin 
Türkiye Cumhuriyeti tebaa- uıulen satılmasına karar 
sından olup mezarlık civa- verilmiş ve ilin tarihinden 
rında Cumhuriyet sokağında itibaren 30 gün açık arttır-
25 numaralı dilkkinı ika- maya çıkarılmış olduğundan 
metgihı ticari ittihaz ede. talip olanlarm icra dairesine 
rek tiitlln ve kereste tica- müracaat ·eylemeleri arttır· 

madan doğma pul parasile 
retile iştigal ettiğini beyan I tescil harcı müşteriye ait ol-
eden Abbas oğlu Hasan duğu ve arttırma Bahkesir 
Şahbazın unvanı ticareti b11 1 icra salonunda ve saat 15 
kere (Hasan Şahbaz) ola- I de başlıyacağı ve birinci 
rak tescil edildiği gibi bu arttırma günü 19/10/939 ta
unvanm imza tekli de TGrk· 1 rihine tesadüf eden perıem
çe el yaz .. ile (H. Şahbaz) be günü yapılacağı ve art
olarak ticaret kanununun 1 t1rma şartnamesi ilin tari . 
42 nci maddesine göre Ba - hinden itibaren herkes ta
lıkesir Ticaret ve Sanayi rafından görülebilmek üze 
odasınca 10~7 sicil sayısına 

1 

re açık bulunduğu ve tayin 
15/9/939 tarihinde kayd edilen bu zamanda arttır 
edildiği ilin olunur. 1 ma bedeli gayri menkulun 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTiN KARAN 

Nqriyat müdürü 
FUAT BIL'AL 

Yılhtı: 800, altı ayhtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 1 

Adres: Balıke&ir Tiirkdili 

muhammen kıymetinin yüz
de 75 ni bulmadığı takdirde 
en ~on arttıranın taahhüdll 
baki kalmak üzere arttır
manın on beş gtln daha 
temdit edilmit olacağı ve 
on beşinci günü aynı saat· 
te yani 6/111939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi gil
nü aynı mahalde gayri men
kulu nen çok arttırana iha 
le edileceği ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alacaklı-
ların gayri menkul iizerin-
deki haklannı hususile fa
iz ve masarıfa dair olan id
dialarını evrakı milıbiteleri
le yirmi gün içinde icra da
iresine bildirmeleri akai hal-
de hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkca satış bede-
linin paylaşmasından hariç 
kalacaklan ilin olunur 
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Sayfa : 4 TÜRKDILi 21 Eylül 

Balıkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
!!!i! 

Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlük binasile müştemilatı
nın bulunduğu arsanın arka cephesine yapılacak ihata 
duvarile yan cephelerine çekilecek tel örgünün inşası 
8 - 9 - 1939 gününden itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 1 
, ı 1 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı aıtıııda 

İsteklilerin plin ve izahnameyi görmek ve keşif bedeli 
olan 1168.90 liranın °/0 7.5 teminat akçasını yatırmak 

gazetemizin idaresinde faaliyete gefmişt ir. . 
1 14 Seaeden beri muntazaman çıkan \.•e karife:r•pt 

hizmet edeni~ TÜRKDİLİ » gazetesi bu 'uretle dab' 
geniş bir şekilde çalaşmağa başlıyor: ibere 27 - 9 - 1939 günü saat 16 ya kadar Balıkesir İn-

lüsarlarına müracaatiarı. 4 - 1 - 292 

Balıkesir Askei Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bandırma birliklerinin ihtiyaçları olan 16 ton 1 

nohut açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Tahmin edilen bedel 1280 liradır. 

3 Muvakkat teminatı 96 liradır. 
4 İhale 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 

birlikte komİ.lyooa müracat etmeleri. 
4 1 - 293 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesirde yeni yapdan Doğum ve Çocuk Ba- , 

kımevi ve Köy Ebe mektebi kalorifer tesisatı açık ek-
1 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak teıisatın ketif tutarı 5681 lira 34 ku · 1 

ruttur. 
3 - Bu işe aid evrak 'onlardır : 

Do;um ve Cocuk liakımevi ve Köy Ebe mektebi ka
lorifer te1isatından mevcut izahat. yapılacak .kısım kalo
rifer umumi ve fenni şartoame1i ekıiltme prtnameai •e 
mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her gün Balı- 1 
kesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirlM. 

4 - Ekıiltme 25/9/939 tarihine rastlıyan pazarte1i 
riiDD 1aat 15 te Balıkesir Viliyet Daimi Encllmeninde 
teşekkftl edecek komisyoa tarafından yapılacarından İl 
teklilerin mezkur komisyona miiracaatlan. 

5 isteklilerin bu işe aid 426 liralık muvakkat te 
minatını ldarci Hususiye veznesine yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu miktarda tayanı kabul banka mektubu 
ile ihaleden en az 8 gün evvel Balıkesir Vililiğine müra 
caatla bu işe benzer 5000 liralık iş yapbklarına dair ala 
cakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte 
yukarıda yıh gün ve saatte eksiltme komisyonu reiıliğine 
müracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 295 

~-----··---

Kayıp tasdikname 
Gönenin Malkoç mahalle· j madığı ilin olunur. 

ainden F abri oğlu Orhanın ! 
tasdiknamesi Konya askeri Balıkesir Huıusi Mu-
orta okulu ile. şube araıın- ha1ebe tahsil memu· 
da kaybolmuştur. Yenisini 1 ru Fahri GOrleroğlu 
~artacağından hükm6 oJ Orhan Gürler 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratle herkesin iht iyaç lanna cı: 

\·ap verecek, herkesi memnun edec~k bir şekle iı" 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
------------------------------....... ~--
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildijİ t' 

kilde hazırlar. 

DfKKA T: Matbaa işlerile alakadar he r ti:rJi' 
muhaberat için şu adrese müracaat edilmetidir: 

Türkdili matbaası - Bahkesİ' 

KIRTASİYECİ 

K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü kıt' 

tasiye levazımını ucuz olarak teaaİ" 
edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kiğıtlar 

Bahkesir Askeri Satln 
Alma Komisyonund 

1 _:_ Bandırma birliklerinin hayvanatın m itıti1'1.
olan 56 ton kuru ot aç.ık eksiltmeye konulmuttur . .ı -

2 tahmin edilen bedel 1680 lira •e mu.aklı 
minab 126 liradır. t I 

3 - ihale 28 / 9 / 939 pel'fembc günü saat l;I 
Bahkeıir kor satan alma komityonu binasında yapıl 
br. 

4 Evsaf \e fartlar her gün ko ı isyonda gö 
S - Taliplerin belli belgeler •e muvakkat te 

rile birli tekomisyona müracaat etmeleri ilin oluool· 

4 ı-~ 

-----------------------~~;ti! Jall1dıt• yer: Türkdi~i Matbaaın-8~1' 


