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Rus • Alman yeni a~laşması 
-- --- -- - •• ca•• ••--------

İki hükumet harbe .nihayet vermek için dost devletlerle· 
birlikte müşterek gayret sarf edeck. 

----------------------------~-·~·········------------~~----~~~~~ 
l-IARBIN DEVAMI TAKDİRİNDE LÜZUMLU TEDBİRLERİ ALACAKLAR 

-------------------··········-----~------------~-

Sovyetler uzun vadeli endüstri teslimatı mukabilinde Almanyaya 
iptidai maddeler verecektir. 

\~lin, 29 !A.A.) -Alman f~--&lliıııtidbZlll! .. !l!al.:*lll~....,. • .Y!•ım:- au•.+..•w•-•>-C."'1...4...'!!.,.. •••• ~~ .. ıçın emin bir e.sac; yarat· 

·~ 1Ye Naıırı Fon Ribent 1. 1 
b 

1 
t k ~ tıklnrını iddia eden akitler 

~t· bu gün Moskovadan ngİ tere SUihu ka U e ffiİyeC e . E: bir taraftan Almanya n~ 
'4•tıe dönmüştür Londra, 29 [Radyo) - Anlaşma hayret t:: diğer taraftan İngiltere ,.e 

'1°•k?va. 29 [A.A.] - Al Başvekil Çemberlayn pa d d .!~ Fransa arasında mevcut h• 
~ •• ~' ıle Sovyetler Birliği uyan ırnJa . ı: ·: li harbe bir nihayd vermek 

..,.. .. d • zartesi günü Rus - Alman p · 29 [R d J "' 
'''- ·• • dün gece yeni bir 1 arıs, a yo ·re için liiwnıu takdirinde di 

Q •ına imzalanmıştır. •' anlaşmasındaki sulh tek- İngiltere ile Fransa; Al 

1 
.. ~ ğer dost devletlerle anlaş 

~Ol '1 •nlaımaya nazaran l liflerin~ Avam Kamarasın man - Rus anlaşması üze- mak halinde bu hedefi 
~ 0~Ya arazisinde iki ta- da cevap verecektir. rine müzakerelere başla 1 mümkün olduğu kadar ça-
ıtu .. ~.~d_il<leri hududu yek Gazeteler, Hitlerin ya mıştır. buk elde etmek için müşte 
-"'"tin Fransız Başvekili Da 
'"'kın hududu tabiisi pacağı sulh tekliflerine ladye derhal kabineyi top ~· ,rek gayretler yapacaklar 

') kabul ve bu paylaş · Fransa ile İngilterenin as- Jamıştır. Almaı\ Sovyet ı·• ı ve gayretleri muvaff?kiyct-
L. l 3 ncü devletlerı"n siz kaldıQ-ı takdirde lngilte "'t t"~ ı f k · · anlaşması Fransız mahfil ... 
't... '"l'lG karı•malarını rea a muva 1 at etmıyeceğı re ve Fransavı harbin de 
t ~·- Y lerinde hayret uyandırma J l. ll(te b h d h ni, Hitler idaresinin orta· d ı ki °""- ve u u ut at- mıştır. Mezkfır anlaşma vamın an me~u tutara · ar 
-. ,. fark ve garbında ye 1 dan kalkmasile garp dev- nm bir tehdid manevra- 1 ve harbin devamı takd i riıı· 
t. 'Y•ıi .. 1 . k k 1 ti . . lh k b 1 d d l" t t db. 1 . 1 ~ reJım erı urma · e erının su u a u e e- sına elverişli olduğu ka e uzum u e ır erı a a 
~ekdiğerlerini serbest bileceklerini yazıyorlar. naati vardır. ~ caklardır. 

I.._ lbaktadırlar. ~a-...-ı;s:rıı~""L~~~-==ımE .. •n.z:~·•111~.•aıı~•ı:&m&11m11&maıı:ıEE111-l!iBI~+~~ Londra, 'l9 [A.A.1- ingil-
' ;•lıdıkları bu anlaş · tasfiyesinden doğan mese- lerini ve bu suretle Şarki tere Başvekili Çemberlayn 

1 
e Polonya devletinin leleri kati surette hallettik- Avrupada devamlı b ır sulh tSonu ikinci sayfada) 

Türk-Rus 
tnüzakereleri 

ı... konuşmalar iki ğÜn inkıtaa uğradı. 
lldt 

il, 29 (Radyo] - j 
1
-

~ ;;:et .• devam etmekte Sovyet er 
l"'~t kiye - Sovyet Rusya 
~' tcleri; Almanya ile Estoınyada 
~)~~laı~claki görüşmeler 
'~ ... ~r. •ki gün inkıtaa garnizon blYIC> 
\~ ,... llYlnduıracaka 
.... : it~ IQebafil Ribentro- Moskova, 29 (A.A.)-Sov-
~-1, y~ vaataaile Türki · yetler Estonyada taya re 
\~ IÜlere Fransa ar~.- meydanlarında ve limanla 

t. ç~~Qaaebetlerini boz- 1 rında garnizonlar bulundu-
facalctır. racaklardır. 

Alman Harici ye 
Nazırının Beyanatı 

Ribentrop gazetecilere dedi ki: 
' 

İngiltere, Frana harbe devam ederse 
Rusya ile Almanya onlann akıllarını 

başlarına getirecektir. 
Moskova, 29 [Radyo) 

Alman Hariciye Nazırı Ri 

bentrop Berlinc hareketin
den evvel gazetecilere be
yanatta bulunarak Rus Al
man anlaşmasımn e hemmi
yetini tebariiz ettirerek bu 1 

anlaşmanın şu esaslara da- ; 

yandığırıı söylemiştir: 

1 Alman-Sovyet doıt-
luğu kati olarak kuı ulmu -
tur. 

2 - İki devlet hiç kim · 
senin Şarki Avrupaya ka
rışmasına müsaade t>tİniyr.

(Sonu ikinci sayfada) 



Sayfa : !. TÜRKDİLİ 30 Eylül 1~ --~:w ________________ .._.. __ ,,,_, ________ E-. __ --.: 

Hltl~riın 
yeni rnu-
hafızlarıa 

r--ŞE-H-iR_H_Ai-E-RL_E_R_i ~ 

·----------------------------------------------------------------
Berlin, 29 [Radyo] 

Şimdiye kadar Nasyonal 
Sosyalist Partisi silahşör

lcri arasmda bulunan Hit- 1 

le~in muhafa.zlığ~nı bundan l 
böyle ordudan bar kata yapa 1 

cakhr. · 

KÖY EBE MEKTEBİNE 30 
TALEBE ALINDI. 

Bir adam tarla kent 
rında ölü bulund~ 

Şehrimiz köy ebe mek 
tebi 2 teşrinevvel pazar
tesi gününden itibaren yeni 
binada iiçüncü ders yılma 

başlıyacaktır. 

Tedrisatı bir sene ve leyJi 

Şark ve Garp meccani oıan mektebe bu 
yıl 30 talebe kabul edilmiştir. 

tabi bulunmaktadırlar. Ken
dilerine 20 lira aylık veril
mektedir. 

Doğumevi binasının 

kalorifer tesisatı: 
Doğum ve çocuk bakım

evi ve köy ebe mektebinin 
kalorifer tesisatının yapıl
ması eksiltmeye konulmuş 
tur. Tesisatı yapmağa talip 
çtkmadığmdan eksiltme işi 

1 on glin müddetle temdid 
edilmiştir. 

cephelerinde. Köy ebe mektebi 1 Ye 2 
Moskova, 29 [Radyo) _ nci grup ders yılları sonun

Oünkü harekat neticesinde da 60 talebe mezun vermiş
Kızılordu kıtaları altı kasa- tir. Bu talebeler nahiyelerde 
bayı alınış ve temizleme üç senelik mecburi hizmete 

hareketine devam etmişler- 1 ------------
111111
-----

dir. Beş Polonya' s iivari .ıla· 1 Gıda maddelerinin Bölge fudbol şampi-

Mustafafakıh mabatlJ': 
den Ahmet oğlu 45 Y 11 
rında tabak Süleyıa•D , 
sabahleyin saat altı b "ti 
sıralarında işine gitmek IJ' 
re evinden çıkmıştır· I'!_ 
dan uzunca bir müddet~ 
tikten sonra SüleyOJao ıjf. 
mak mevkii adı verileO . 'fİJ 
dırma şosası üzerindeki rİ 
tarla kenarında ölü ol;_,. 
bulunmuştur. YapıJall ,,, 
yeoede tabak SüleY~ıl 
elektrik sademesindeD fdtİ 
ğü anlaşılmaktadır. fi 
deiumumi Cemil Alt•~ 
ka mevkiine giderek t 
kat yapmıştır. . . ; 

Tahkikat derioleştırıl 

Y• esir alınmıştır 
Paris, 29 1 Radyo] - Garp Satış etiketi. yonluk maçlafl. 

cephesinde gece slikfınetle Belediye bazı esnafın gelişi Bölge şampiyonluk maç-
tcdir. ıeçmiştir. güzel satış yaptığrnı naza· farı bu gün başlamaktadır. 

Yalnız Royter ajansı Fran- rı dikkate alarak muhtelif Bu münasebetle şehrimiz 1 -· 
sır. kıtaa tının yaptığı bir yiyecek maddelerinin üzerine takımı dün Bandırmaya git 
taarruzun muvaffakiyetle fiatlarını gösterir etiket- miştir, bu gün Bandırma ta- Çocuk hırsızlığı yt 

pan bir kadın. illeticelendı'g· ı·nı' bı" ldı'rm""kte ler koydurulmasını mec- k ·ı k 1 k B ~ k ımı ı e arşı aşaca tır. tir· 
dir. Bu muvaffakiyet yalnız huri ılmıştır.:_ baniye·Havran takımları da 
e.sir alm1l muvaffakiyetinden C. H. P. Hacıgaybi Bürhaniyede çarpışacaklar 
ibaret değildir. Bu, geçen .., • 

1
...... d dır . 

İstanbulda askri fa~ 
lar yollamasında ça f 

.aftaki t ecrübelerin hedefe . semt ocagı reıs ıgın en: 
varmış olmasıdır. 1/10/939 Pazar günü sa-

at 20 de ocağımızın yıllık 
kongresi Parti vilayet mer-

. Rus - Alman ye
ni anlaşması 

(Başt81'af ı birinci sayfada) 
paıartesi günü cevabını ve 
recektir. 

Moskova, 29 [A.A.j 
Sovyet Alman anlaşmasının 

imzasından sonra iki taraf 
murahhas heyetleri reisleri 

Molotof ve Fon Ribentrop 
arasında teati edilen mek 

tuplarda umumi siyasi an 
laşma esa~ı ve rubu üzerin

de ticaret ve eşya mu
badelesi münast:bt!tlerioı 
kurmak ve genişletmtk az
minde bulunduklarını bildir 
mişlerdir. 

Buna nazaran Sovyetler 
uıuo vadeli endüıtri tcsli 
mah mukabilinde Almanya 
ya iptidai maddeleri vere 
cektir. Bunun için yapılacak 
müzakereler mümkün oldu 
ğu kadar çabuk bitirilecek
tir. 

kezi salonunda toplanacak
tır • 
Ocağımıza kayıdh bütün 

Partili arkadaşların o gün 
ve o saatte toplantıda bu
lunmaları rica olunur. 

Alman Hariciye Na
zınnın beyanatı 

(Baştarafı birinci sayfada) 
cektir. 

3 İki dost hükumet 
sulhun tekrar teessüsü ve ln-
giltere ile Fransayı giriştik
leri harpten vaz geçirmek 

için teşebbüste bulunacaktır. 

Maamafih iki meml~ket har
be devam ederlerse Alman
ya ile Rusya onların akıl

larını ba;;larma getirmeleri 
ni bilecektir. 

Ribentrop müteakiben iki 
memleketin büyük istifadesi 
olacak olan muazzam ikti
sadi projeden bahsetmiş ve 
müzakelerin dostluk havası 

1 
içinde ~ereY,an ettiğini söy
lemiştir. 

Mehmetadında biriaİll~~~ 
Susığırlık istasyonu- larmda Hatice •e 5 ywlsl, 

na getirilecek su. da Nurbayat adınd• ,1 
Susığırlık •şehir suyundan kızını Bergamalı Euıioe il" 

iki kilometre kadar mesafe da bir kadın çalmışbt· 'B' f 
de bulunan kaza şimendilfer çocuklarının BalıkeJİte ~ 
istasyonun da istifade etme td'• 
si kararlaşmış ve , bu husuı- tirildiğini haber al_m~ 1. 
ta faaliyete geçilmiştir. ! oun üzerine şehrımiS~ 

-'---=-·======' miş ve iki kızını arat~ 

Almanyada küçük i~ başıamışt.r. Söy1~0 tl,11" 
ı gore 9 yatlarındakı J' 

dükkanlar kaldınlacak. Havranda Gelibolulu M0
;, 

P . 29 IR d J H Çavuşun evinde bulunlll "": .f 
arıs, a yo a · k•'· . A d d Çocukları çalan ~ 11 vas a1anıı mster am an ııt' 

bildiriyor: Hududdan alınan diğer çocuk arannı• 
haberlere göre Almanyada 
hayat pek yakında Sovyet 

ler Birliğindeki rejimi dahi 
geçecektir. 

Gelen haberlere göre şim 
dilik mekteplerde ve diğer 
müesseselerdeki kantinler 
genişletilerek kollektif dük
kanlar tesis edilecek, pere
kentecilik ve küçük dükkan 
lar kaldırılacaktır. Bunlann 
yerine nasyonal sos
yalist hayır cemiyeti tara 
f ından idare edilecek olan 
büyük mağazalar açılacak-
tır. 

•• 

' 

Toprak mahsull~ 
ofisi buğday alıY~ 
Toprak mahsulleri ft~/ 

Balıkesir ajanlığı tar•~ 
şehrimizde köylü ve 'r;I 
den buğday mübaYe 
başlanmıştır. f 

Mübayea her baft~ f' 
zartesi ve sah gnnl ~ 
pılmaktadır. Fiatlar 4; 
kuruş olarak tesbit e 
tir. 



TÜRK.DİLİ Sayfa 3 

'st d N · t Bandırma icra ~· an a azıs - memurluğundan: 
ıı..~'" bir hareketi. Bir borca kartı mahcuz 
l~Pef. te, 29 (Radyo] _ olup tamamana ehli vukuf 
' büd , tarafından 250 iki yüz elli p iri yor: 
~ ' lira kıymet takdir edilen ta-
~, entoda Na~i şefi punun 18 S. 13 eylül 133 
~ aleyhine şiddetli T. ve 3 numaraıında ka
~ h Yapmaşbr. Bu ha- yatlı Edincik Sandere mev
~ h &kamet ricali ara kiinde tarkan lnceyol, gar

, ~ ~rıuzluk doğurmuş· ben muhacir Mehmet ıima 
· 'ti tefi bundan böyle 1 len Refik Mehmedin müf· 

' ~ hükumet faaliye- rez bağı cenuben Nefiz.e H. 
~ ak etmiyeceklerini iken şimdi Mehmet Ç. ile 

tir. 1 mahdut kaydcn bir mahal· 
len 1 D. 3 evlek miktarında 

~"dı bir bağ ile yanı ciltte S. 14 
tına İcra de aynı tarih ve S ııra nu-

11_ llleınurluğundan: maraımda o nahiyenin o °""'' mevkiinde 100 lira kıymet S 81111 Hamamlı kö- takdir olunan JClrkan tarik 
~ ~ llluldm ve ikametga garben muhacir Mehmet 
~ trı llleçhul kalan eski ıimalcn Molla lımail iken 
~ lcltibi Nizamettine timdi Refik ve Mchmedin 
~illa sulh hukuk mah- müfrez mahalli cenuben 
~ ·nin 11 12/936 gün ve Mustafa Kahya ve Akbıyık 
"-~!•.lı ilimile hazineye bağları ile mahdut tapuda 
~ l ~elinden maamaaraf 2 mahallen 3 evlek bağ ve 
~ 53 kuruttan ibaret dutluk 1/11/939 çartamba 
~~tlıun ödenmesi için günü saat 11 den 12 ye ka
~ 11 .evvel namımıza çı dar Bandırma icra dairesin
~ ıcra emri ikametgi- de açık arttırma suretile 
~İti llleçhul olduğundan satılacaktır. Şartnamesi 20/ 
' e rnnbaşir tarafıodan 10/939 cuma gününden iti 
~~~•t verilerek tebliğ barcn .dairede açık bulun
\t eden geri verilmiş ol· durulmaktadır. Herkes göre-
~dan tebliğin ilanen ya bilir. 

fL -•na karar v:erilmiştir. Artırmaya ittirak için iş 
"~Ucibi karar mahküm bu gayri menkulün her bi ,_•e rnaaraflarm işbu ili- rerioe tahmin olunan kıy 
ita\ eırinin ertesi gününden 1 metin yüzde 7 buçuğu nis
'ten beş gün içinde öde betinde pey akçası veya 
~ tetkik mcrciinden tem usuaal bir bankanın temi 
' •tyahut iadei mubake- nat mektubu verilmelidir. 
~~C>lu ile aid olduğu mah- Tayin edilen günde üç 
s:!:n icranıo geri bıra 

1 
defa bağırıldıktan sonra 

hta . na dair bir karat' teklif edilen bedel bunlara 
~ t'il~edikçe cebri icra y11- tahmin edilen kıymetin yüz 
\ ~gı ve bu müddet için de 75 ni bulmak şartile en 
~ lb1t) beyanında bulun çok artırana ihale edilir. 
--~ız hapisle tazyik olu- Şu kadar ki rüçbani haiz 
~Rınız ve hakikata mu başka alacakla varsa bu ala 
,. beyanda bulunursanız cağı arttırma bedeli geç 
"ı~~le cezalandırılacağınız miş olacaktır. ''g Yerine geçmek üzere Birinci arttırmada yazıla 
~r · bedel elde edilemediği hal-
i\.; de artırma 15 • gün daha 

1 Yıp şahadetname uzatılarak 16/l 1/939 per-
~:~~ Senesinde Mitbat tembf! günü aynı saatte ya 
~ ılk okulundan aldığım pılacak ikinci arttırmada 
'te:d~t~amemi kaybettim. sözü geçen şartlara riayet 
' l&ını alacağımdan eski suretile en çok arttırana 
-...: hükmü olmadığı ilin ihale olunacaktır. 

ltr. İpotek ve irtifak sahip-
~lıkeıir Mitha tpaıa lerile diğer alakadarların 
ılk okulu mezunlann- ı bu haklaranı ve huıusile 
dan 23 Şükran lsparb faiz ve masrafa dair iddia-

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bir borcun temini için ha
ciz olunan tapunun mayıs 

930 T. ve 8 SJra numara-
aında kayıtla tarafları Ş. Se 
limsızoğlu lımail kızı Tefa
rik G. Su ayafı Ş Ahmet 
oğlu Mehmet ve yine Ali 
oğlu Ahmet ve Kuı baba 
tarlaları cenuben umumi yol 
ile çeuili kayden 7 mahal 
len 10 D. miktarında 50 li-
ra kıymet takdir olunan 
EdinciğiD Akçapınar köyün
de kiin bir tarla ile ayDI 
tarih ve 9 numarada kayıt
lı tarafları Ş. yol ve Salih 
dede G. Erzurumlu Hasan 
oflu Osman Ş. Mehmet ka 
nsı Emine C. Köse Mehmet 
oilu Muıtafa ile çevrili ka • 
yatta 7 mahallen 5 D mik· 
tannda ve 100 lira kıymet
li bir tarla (Akçapınar kö· 
yflniin Oksan mevkiindedir.) 
Ve aynı tarih "ve 10 nu 
marada kayıtlı taraflara Ş. 
su ayağı G. Ali pehlivan oğ 
lu Kazım Ş. Apti oğlu Meh
met C. yol ile mahdut kay
dcn 5 mahallen 1 O D mik · 
tannda 80 lira kıymet tak
dir edilen keza bir tarla (o 
köyde gerende mevkiinde 
"dir.) 

Ve tapunun aynı tarih ve 
11 numarasında kayıtla o 

TORKDILI 
"Günlük siyasi gazete 

Sahibi : ~alıkesir mebusu 

HAYRETTiN KARAN 

Nqriyat müdürü 
FUAT BIL'AL 

Yıllığ-ı: 800, altı ayhtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adre..,_· B•lıke$ir Türkdili 

rinci açık arttırması yapıl 
mak ıuretile satılacaktır. 
Arttırmaya girebilmek için 
yukarıda her bir tarlaya tah
min olunan kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde pey 
akçası veya ulusal bir ban 
ka mektubu verilmelidir. 

Şartnam~si 20 I 10 I 939 
tarihinden itibaren dairede 
açık bulundurulmaktadır. 
Herkes görebilir. 

Tayin edilen günde artır
ma bedelleri yukarıda göı
terilen kıymetlerin yüde 7.S 
ni bulmadığı takdirde ea 
son arttıranln taahhüdü ha 
ki kalmak üzere arttırma 

k6yde kaba yer mevkiinde ı 15 .. d h d h t ı 
. f Ş D . M h gun a a a a uza ı a-

vakı ~ra ları : eh e I rek 15 nci 16/1 l/939 per-
mct oglu Hüıeym G. Kara 1 şembe günü aynı saatte sa
boatan oğlu Ahmet Ş. Hacı tış istiyenin alacağına rüç
Osman C. Gençoğlu Ahmet bani haiz alacağı geçmek 
ile mahdut kayden 2 ma· tartile en çok artırana iha · 
hallen 5 D. den ibaret 100 lesi yapılır. 
lira muhammen kıymetli di- · ipotek sahibi alacaklılar
ğer bir tarla ki: Sözü geçen la diğer alacaklıların bu 
4 parça gayri menkul gayri menkul üzerindeki 
1 11.939 çarşamba günü ıa- haklarım ve husuıile faiz 
at 4 den on beşe kadar ve masrafa dair iddialarım 
Bandırma icra dairesinde bi- evrakı müsbitelcrile birlikte 

larmı işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde bil 

dirmeleri aksi halde hakla
rı tapu sicillerile sabit ol
madıkça arttırma bedelinin 
paylaşmasından bırakılırlar. 
Bu iki parça gayri men
kul gösterilen şartlar ve iş 
bu ilan dairesinde satıla
cağından isteklilerin daire
mize 939-11 dosya numara
sile müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

işbu ilin tarihinde itibaren 
(20) gün içinde icra daire 
sinde bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkca 
satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Yazılı 4 
parça tarJa gösterilen şart· 
name ve işbu ilin dairesin
de satılacağından isteklilerin 
Bandırma icra memurluğuna 
müracaat bulundurulmakta 
olan şartnameye nazaran ar
tırmaya girebilecekleri ilin 
olunur. 



Sayfa : 4 l'ÜRKDİLİ 
. 9 

30 EylulP, 

Ballkesi'r Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 25/9/939 Tarihine rastlıyan pazartesi günü saat t 
Camikebir caddeıi üzerinde ve itfaiye gar~jı lı: on beşte ihalesi icra kılınmak üıere 15 gün müddetle açık 

ek!iltmede bulunan Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım evi 
ve köy ebe mektebinde yaptırılacak kalorifer teıisatını 
yapm ağa istekli çıkmadığından eksiltme işi on gün müd 
detle temdit edilmiştir. 

2 - Yaptırılacak kalorifer tesisatının ketif bedeli 5681 
lira 34 kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak şualardır: 

Doğum ve Çocuk Bakım evi ve köy ebe mektebi ka
lorifer tesisatından mevcut ibzarat, yapılacak kıaım, ka
lorifer umumi ve fenni şartnamesi, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her gün Balı 
kesir Nafıa Müdürüğünde görebilirler. 

4 ~ Eksiltme 9/10/939 tarihine rastlıyan pazarteıi gü 
nü ıaat 15 de Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde te
şekkül edecek komisyon tarafından yapılacağından istek 
lilerin mezkur komisyona müracaatları. 

S - lıteklilerin bu işe ait 426 liralık muvakkat te
minatını idarei hususiye veznesine yatırdtldarına dair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ile ihaleden en az 8 gün evvel Balıkesir valiliğine müra
caatla bu işe benzer 5000 liralık İf yaptıklarına dair 
alacakları ehliyet ve ticaret odası veıikalarile birlikte yu· 
karıda yazılı gün ve saatte eksiltme komsiyonu reiıliğine 
müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Belediye reisliğinden: 
Elektrik tesisatımız için 400 kilo üstüpi 150 ton ma

zot 5-6 ton silindir yağı 1800 - 2000 kilo kompresör ya-· 
ğı alınacağından 22-9-939 tarihinden itibaren eksiltmiye 
çıkarılmıştır. 

ihalesi 6-10-939 tarihinde belediye encümeninde yapı
Jacaktır. Mazotun muhammen bedeli tonu 75 lira, silindir 

· yağı tonu 250 lira, kompresör yağı tonu 300 lira ve 400 
kilo üstüpi bedeli 50 liradır. Kanuni dipozitonun Beledi 
yeye verilmesi lazımdır. 

Taliplerin ve fazla malfımat almak istiyenlerin beledi
yeye müracaatları ilan olunur. 
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şısındaki Kepsütlü Hacı Oım~~ oğullarına ••t.~ 
1 • yük bina kiraya verilecektir. Ust katta üç ,Jt 
~ oda ile l>ir salon, orta katta iki oda bir saloDı 1" 
~ katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve •r 1, 

i 
mutbah ve elektrik tesisatı bulunan bu bina kır~ 

1 verilecektir. Talip olanların şu adrese müracaatl• 

ati' 
1 L Mtıftfi Bedestanında kunduracı Mustafa K•P" 

'=--~~~ 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altlllcll 
, guetemiz.iıa idaresinde faaliyete geç mittir. . ~ 

1 
14 Seaeden ~ri muntazaman çıkan ve karıle b• 

hizmet eden « TURKDİLİ » gazetesi bu suretle d• 
g~nit bir tekilde çalıtmağıa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlaruıa ~ 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle Jı 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

1 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği ,e' 

kilde hazırlar. 

DIKKA T: Matbaa işlerile alakadar her tarif 
muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

T ürkdili matbaası - Balıkesİ' 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: llJlliilib .......... .. ,_ 
Kepsiıt belediyesine ait Çukurağıl merasının kışlık ko

yun otlakiyesi eski şerait altında 939 birinci teşrin ayı -
mn 10 ncu salı günü saat 16 da Kepsüt belediye daire · 
ıinde icara vcrilınek üzere ihalesi yapılacağı ilan olunur. 
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Susığırlık kazası Ümiteli muhtarhğından: 
Otlakiye için köyümüzün Ôküzçayın mevkiindeki 1000 

dönüm miktarındaki mera 4/1 0/939 tarihinde saat 14de iha
le olunacağından alakndarJarın mezkur tarihe kadar Ümit
eJi köyü heyeti ihtiyariyesine müracaat etmeleri ilin olu-..... 
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1 ,K 1 R T A S i Y E C i 
K A a·R i UZKUR 

Paşacami :caddesinde her türlü tor" 
tasiye levazımını ucuz olarak teoıİtl 
edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Basıldığı yer: Türkdili matbaaıı-Bahketir 


