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'1~lotofun l~ürkiye Hak-
kında Söyledikleri. 

lürk görüşmeıefi .. birçok siyasi ne 
~elele i aydınlatmağa.yardır etti. 
\..~11lcara, 2 IA.A.) - B rinde yoklama yapmağa yar basındaki son dalinden son· 
~n yüksek Sovyet mec dım etmiştir. Ta bugün Türkiyenin siyase 
l~.e ırad ettiği raporun Enternasyonal siyasi va 

1 
ti bize daha vazih gözük't 'Yeye ait olan kısımları ziyette bizimle münasebet mektedi r. Türkiye hükfı~e

' •dadır. Sovyet Türk gö leri ciddi bir ehemmiyeti tinin kendi mukadderatmı 
~leri bir pakt akdi ile haiz olan devietierin hakiki hcarbe iştirak eden Avrupa 
~lenmemiştir. Fakat bu çehresini ve siyasetini tanı- devletleri grubuna bağlama· 
~ ın.eler bizi alakadar mak çok lüzumlu bir şeydir. yı tercih ettiği nıalüındur: 
l: bır çok siyasi mesele Gerek Moskova görüşmele· ""i Türkiye hükumeti iki ay· 
~'Ydınlatmağa yahut hiç rinde ve gerekse Türk hü danberi Almanyaya karşı 

laa bu meseleler üze 1 kfımetinin harici siyaset sa harbeden İngiltere ve Fran 

~ f• }" d• •• k sa ile bir karşılıklı yardım \'yet - ID an tya muza ere- paktı akdetmiştir. Bunu yap· 

lerine yeniden başlanıyor• makla Türkiye bitarafhk 
ihtiyatkar siyasetini kati su-

fjnlandiya anlaşma niyetinde değil mi? ~:~'.:d~t ~~~~!.:e l:~~~! 
11 tıfaa._ harbinin mahrekine dahil ol-
'"'1 "'ova. 2 {Radyo] nın anlaşmak niyetinde ol · muştur. Kendi harplerinin 

sahasına mlimkün olduğu 
(Sonu üçüncü savfada 

~~ laıdiya murahhas heyeti madığını ileri sürmektedir. 
\"llr Moskovaya gelmiştir. Helsinki, 2 !Radyoj 

On dördünciı yıl : 2523 

Fon Papen 
Yakında vazifesi ba· 

şına gelecek 
Ankara, 2 !Radyo] -

Almanyanın Ankara Büyük 
Elçisi Fon Papen hükfıme· 

tinden, hafta içinde. vazife
sine hareket emri ahnıştır . 

Fon Friç suikast ne
ticesinde ölmüş. 
Bükreş , ' {adyoj Bu 

gün V cuşo \: ada eski Alman 
başkumandanı Fon Friçj öt· 
düren nefer ler idam edilmiş 

tir. Buna nazaran, Fon Fri 4 

çin harpte d-. ği i , b"r suikaat 

neticesinde öldiiğü teyit edil
mektedir. 

İtalya -Yunanistan 
Arasında nota teati 

olundu. 
Atina, 2 !Radyo] Bu · 

gün, İtalya iı<.• •• Yuna nistaa 
arasında il<i me mleket mü
nasebetle rini takviye eden 
notalar teati olunmuştur. 

Notaların mr tni yarın neş

redil cektir. 
\ ltıüddettenberi inkıtaa Finlandiya hükümctinin üçün. 
\ ~'-lış bulunan miizakera· cü bir devlet tesiri altında 
''fün başlıyacağı ümit müzakereleri inkıtaa ·uğrat-
~ "~tadır. tığı hakkında Molotof tara-

~llla lıı?ki, 2 . IR~dyoJ fından ileri sürülen fikir da 

A vusturalya Amerika ya 100 ta
yare ile 3 torpito ısmarlıyacak. 

't rtdıya kabınesı, dün ge ha fazla hayret uyandırrnı,-

~baba kadar müzakere 
~ t.! bulunmuş ve bir ara 
~ Oakovaya gidecek de
' Yoou göndermemt!ği dü 

"''"~t·· .\ "i ur. 

~--1~4k~dar mehafil Rusya
~ b?dıya ihtilafının müş 
di, it safhaya girdiğini id 

J.t ~trnektedir. 

tır. 

Burada, Molotofun müza 
{Sonu üçüncü sayfada) 

Gizli. bir Alman rad
yosunun şayanı dik

kat bir mesajı. 
Ankara, 2 !RadyoJ Giz-~.~ O.k~va, 2 IRadyol 

t)., lldıya heyeti, öğleden li bir Alman radyosu Pizen 

~I buraya gelecek ve öğ yortısı münasebetile Alman 

'~sonra Molotof tarafın milletine şu mesajı neşret 
'-t •bul edilecektir. mittir: 
t~ ~lıtiya gazetesi, Molo ·· 
'~ nutkundan sonra Fin- "Olülerimizin intikamını 
' ~oıo aldıj'ı tedbirler Nazi rejimin enkazı üzerin-
~tt il.etmekte ve bu •a de aldığımız takdirde ht-

lcarfıımda Finlandiya min edileceğiz ,, 

Avusturalya ordusuna 59 milyon lira 
sarf edilmektedir. 

Londra, 2 

Avusturalya 

!Radyoj 

başvekili dün 

parlamentoda söylediği bir 

nutukta , Amerika birleşik 

hükumetle ri Ambargo kay 

dını kaldırır ka ldırmaz, Av-
usturalyanm Amerıkaya 100 
tayare, 3 torpito muhribi 
ısmarlıyacağmı, 1,5 milyon 
ingiliz lirası sarfile dört fab · 
rika kurulacağını, yentden 
4 bin motörlü vasıta yapıl
makta olduğunu söylemiş 

ve "ordu için .59 milyon İn 
giliz lirası sarfedilmektedir," 

' demiştir. 

Hollandada 

Örfi idare ilan edildi. 
.Ankara, 2 [Radyo) 

Hollandada iiç vilayet ha· 

riç diğer yerlerde örfi ida 

re ilan edilmiştir. 

Hükumeti bu kararı ver
meğe sevkeden amil bir 

Alman tehlikesidir. Böyle 
bir tehlike vukuunda su set-

leri yıkılarak düşman mo
törlü kıtalarının ilerlemeıi 

ne mani olunılacaktır. 

.. 
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, EH İ ğı tedbirler· . 'il 
•---...--==------------oı--llJlll!IO'I-----------• Paris, 2 IRadyol - ,. 
Ziraat bankası ı Bayram münasebe- ' Şamlıda ter ajansı 1~ernde11 

Köylüye tohumluk pa- . tile te_bri~ telleri. On bir egvitmen işe •İy~~kümet iki kar•' ~ 
Cumhurıyetın 16 ıncı yıl- retmiştir. Bu kar•~ 

ra veriyor. d.önümü bayra~~ münas~b~- başladı. gal ihtimalini göst . ~ J.I 
tıle Cumhurreısı ismet lno- l k a la dao ~ki 

Şehrimize hağh . köy ve nü ile Valimiz ve Beden Şamh, {Hususi] - Nabi 
0 

up, ar r r (J'Y 

nahiyelerin kışlık mahsulle- Terbi esi Bölge başkanımız yemizc bağlı köylerden on halkm bir harp vaklJO~t 
rini ekebilmeleri için Zira- Recai Güreli arasında teati bir genç sekiz ay evvel Ma mecburiyet ve mükeUe I~ 
at bankası, erazilerme göre edılen tebrik telgrafları.. nisanın Horos köyünde aç.ı- lerioi izah edilmekte, ~ 
bir sene müddetle köylüye İsmet inönü lan eğitmen kursuna gitmiş cisinde ise sanayi raınt~ ti(' 

para dağıtmaktad1r. Cumhurreisi ferdi. nın gerilere çekihneS• 
Bir aydanberi tevzi işine O b .. 1 b 1 11·"e olun ... aktadır. 

ANKARA n eş gun evve un ar T ,..., 
devam edilmekte ve her köy 

kuralarmı muvaffakiyetle bi-
halkı sırasile bankadan to- Cumhuriyetin 16 ncı yıl- 1 dl 
humhık parasını almakta- dönümünü bugün coşkun tirerek nahiyemiıe dönmüş 1 Bir Alman petr. o. r 
dırlar. Dünde Akyar köylü tezahüratla kutlayan vili terdir. , 
•~ri yirmişer lira almışlar- yetimizin gençlik 1 ve spor Maarif Vekaletinin emrile mı'sı'le bı"r lngllıZ 

. teşkilatının Büyük Milli Şef- b k d k 
dır. u genç öy eli anlıları mı'sı· battı / lerine olan inan ve bağla· 

lıklarıoı en derin saygıla ay başmdan itibaren bulun 

Tren biletlerinin dol- rım1a arzeder ellerinizden duklara köylerde yeni vazi 1 Ankara, 2 tRady•J,_ 
öperim. felerine lfaşlamiflardır. 1 Bir Alman denizaltı51 -1' 

durulma Ve toplanma Hedeıı :cr~~y~si Bale- Tam ekim zamanında ite liz bandıralı Brune ~ıf 
Şekl'lf erı·. kesir Hölge Haşı.::ını bafhyan eğitmenler, köylüye 1 ni batırmıftır. Bu gelll1 : _l/j 

RECAi GÜRELi ~ 
Recai Güreli yeni usullere göre ziraat ton idi. Geminin 40 .,-

Devlet demiryolları işlet yaptırmaktadırlar. mürettebatı bir İngili.ı ., ~ttl 
me umumi müdürlüğü gidiş Vali ve Beden Terbiyesi ru tarafınuan kurtarııaar/ 
döaüş biletlerini bazı gişe başkam 

1 
• • • i Londra, 2 !Radyol. 

1
, 

._emurlarmın yanlış doldur- BALIKESİR DJKJLJ, Nevyor Taymis gazetetl 
duklarını bazı kondüktörle- Teşekkür ve muhabbetle 

Altınova Ve 
zıyor: JI.' 

J'İn de biletleri toplarken tebrik ederim Al~ 
iSME r iNôNU Fredrik isimli ,t 

Jİdiş parçası yerine dönüş 1 petrol vapuru, Dibah ki°~ d 
parçasını aldıklarını görmüş- Yeni defterdanmız Gömeç zelzele felaketzedel zörü tarafmdan ~akal•°? 
tir. Umum müdürlük. para lerine yardıma koşunuz. üzere iken, gemi sOf~ 
aını verip gidect!ği yer için Trabzon defteıdarı (S 2165) rr • 

Reşat Taşer vilayetimiz Sayın Balıkesirli! kapakları açtırmış ve ~ 
bilet almış olan yolcuların b t l, 

defterdarlığına tayin edil Dikili kazasile vili- ı atmış ır. .,,.,, ~ 
aıeyahatleri esnasında, me miştir Mürettebatı kurtal'llP""' 
•urlann bu dikkatsizliği yft yetimizin Armudova ve 
ı_ünden zarar görmemeleri Yeni bir haşhaş nİ• Gömeç nahiyelerinde hr · 

Zamnamesı. hazırlandı vukua gelen eiddetli 1 1 
-.e müşkülatla karşılaşmala- '(' ngı'ltere terey 

Z. t V kftl · h b zelzeleden evleri yıkala-nnı önlemek için yeni tedbir- ıraa e a etı aş aş 
ekilecek .mıotakalarla bu rak açıkta kalan ve t hd•d İ k J.ı 

ler almıştır. Umum müdür k 1 .. d f yuz-lercc facı·a kurbanı- a 1 a 0yu~ mınta a ar ıçın en a yon 
Jiik bu maksatla teşkilatına d b k J s~tü toplanmasına müsaa e nıo iztira mı çe en Londra, 2 (Radyo~ 
ilir de tamim yapmış ve bi- edilecek sahaların tesbit ve dd 1 h · i k -yur aş anınıza şe rı ngiltere hü üıneti te•.... 1 
let.lerin satışların. da . tatbi.k 

1 

ilinında. taki~ oı.unac_ a.k usu .. l • l k "" _ mız namına yapı aca ve jambona tahdidat . ,. a1 
edılecek usullerı, bıletlerın ler ve ıdare amırlerının mu- yardım için Kızılay Ce- bi I"" 

yolculardan topl •nma ş.:kil- r~ka~e şekilleri ~a~kında miyeti1tarafıodan teşek- muştur. Bunun sebe f . . . . . ı bır mzamname pro1esı ha- kül ettirilen komisyon rupadan az yağ ve et 
lermı, bıletlerın kontrollerı ztrlamıştır p.,01·e 0-nümu-z · · d d" 

• faaliyete geçerek bayır mesm en ır ~ 
W tafsilatlı bir şekilde bil I deki günlerde devlet şura- sever halkımızın teber- fngiltere Margarin ,ı 
dirmiştir. sına sevkedilmek üzere Baş- 1 b ba 

rü erini tes ite tla- tısı yo~tur. , == -- vekalete verilec~ktir. 
ıoıştır. .. ...At c. H. Partisi Vilayet Köy ve nahiye P. T. Sayın Balıkesirli! lngiliz elçilikleri g~ 

l·dare heyetı' topf antısı 1 T. şeflerine verilecek u h t - t l .k ce"' ner usus a gos er- ere vesı a vere ,( 
damga pulu diğin yüksek hamiyet tı 

C h · t H 1k P t" · ve fedaka-rlıg·ını bu ke Paris, 2 [Radyo) um urıye a1 ar ısı Maliye Vekaleti, nahiye 
Vl·ıiyet ı"da h t" d"" lt 1 d k" P T T f re de esı"rgem1°yeceg· ı·n ter bildiriyor: ~ re eye ı, un ve öy er e ı . . . şe - "1'~ 

ilğleden sonra mutat içtimaını )erine 25 lirayı geçmen.ek den emin olarak ha Yabancı memleketle~ 
Reis Pertev Etçi oğlunun şartiyle ve hakiki ihtiyaç 1 milli ve vatani yardı- İngiliz elçilikleri ba~• 1 
hatkanlığmcla yaparak Par- gözönüne alınarak damga ma seve seve İftirak lere vesikalar verecelı~..J 
tiyi ilgilendiıen meseleler pulu verilmesini kararlastır- edecC,;gini umuyoruz. bu gemiler yolda ar.tV~ 
iizerinde görüşmüştür. mıştır. mıyacaktır. 
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l Molotofun nutku akisleri: ', ••• ___ = 

~ tıutuk Sovyetlerin halihazır - İ Dikili ve ha valisi zelzele fe- 1 
ki ihtilaftan istifade etmek is- ! liiketzedelerine yardım 1 

» 
)1 

ıı.. tediğini göste~mektedir. İ listesi 1 
~ j.ork, 2 rA.A J.- Nev- Ovr cıazetesinde Madam 51 Lira Kuruş· ~1 L"'lbes yazıyor: Tabuis yazıyor: 5 482 50 Evvelki yekün 
t._ ~la kabinesinde vu f il 5 00 B G ı· E ki' Alb 1 ~ iti d w. 'kl'kl .1 Bu nutuk, onun ev- §i . a ıp me ı ay 
~lof en er•• ı . erd~ ~ kalade olacağını ilan eden ~ 3 00 Eyüp Canyürek Yiincö 1 
~ i .. :un b~·ut .. ku b' şımh ı .: ı BerJini memnun edici değil· ~ 2 00 Hulusi Erdiner Saatei & 

.. ~ ~rı uyu ır e em ı d. 8 ı· B · ı C 51 2 00 lsmaı·ı Altıer Manifaturacı • 1ıııı'~ti ha· d' Al ır. er ın, rıs av - ermen 51 iE 
~i tc ız. ır. k dmalnyanbı~ anlaşmasının daha hususi, ! 2 00 Mehmet Oral ~ İl 

f Yenı ar a aş arı ı · .. l - !!! 2 ()() Ah t z· c· Keresteca· 5111 ~ k ld ki .1• t ı daha mulearrız o acagını il me an ır Etb=··cı· 
~ a ı arını ı an e • H lb k. b - - 1 50 Musa Şengör -

L," İçin ilk fırsattan isti- sanıyor~u. .a u 1 ugun iii t 50 S 1 h S Manifaturacı 
"'lt et-· 1 d. M 1 fu beynelmılel sıyaset seııP.le li ~O a i erpen • 
... ı .. 11ş er ır. o oto n . d b k h. b. a 1 .:: Kemal Serpen ıJ ~ıtlıQd L • • rın e u nutu ıç ır şey il 
~ il Hıtler ıçın ho,a yapmamaştır. İstikbal için = 1 50 Bahaddin Serpen '' 
~ C~k hiç bir şey yoktur. de hiç bir şey söylenemez, 1 511 1 50 Hilmi YırcaJı 
'"ıatuk Sovyetler Birliği Nitekim, Kremlin . Berlin : 1 50 Veli Uzgören 

~'I' f · k d. == 1 50 Mehmet Arkan ~ •ne men aah en ı münaıebatı için de bugün il 
~~tini kuvvetlendirmek bir,ey söylemek imkansız e 1 50 Sıtkı Şeremetli 
11t J ı f = 1 50 Muharrem Sandıkçı )• ~. ~ Yne mile nü usunu dır. ~ 

1 
SO 

~....ıct - Kamil Saraçoğlu it • tnek için halihazırda- Jur gazetesinden: ~ 
qtilu == 1 50 Halim Vacip Kurtman > ~. tan istifade etmek- B. Molotof, .. Hitler,. isim· ;a 

1 50 
İsmail Şahin ipli~çi 

~ 1~ret olduğunu göste- 1 li bir müttehemi müdafaa !I 1 SO İsmail inan ıı 
b. Ahmet Melek Kundura le•a-
t. ltalyaoın ve Sovyet- ediyor. Fakat B. Molotof -ı l 50 

' ~ Qİrliiinio hakiki mak- Polonyanm katli ve Çek ya 
~~ "' liitlerin başka taraf hırsızlığı etrafında birşey 

1
-

\ ~ lneşgul bulunmasm- söylemedi. Maamafih onu _ 
~ '•tifade ederek işlerini müdafaa ederken ücretini ~ 

1 su İbrahim Gömiif · 
kayalı 

zımcısı 

Zahireci 

lıtıekten ibarettir. de istt"mektedir. ~ 

~\ryet Finliin- · Milletler Cemiyeti ~ 
dı}'a müzake. toplanacak mı? i 

1 
1 
1 

5 
5J 
50 

su 
50 

Ahmet Kayalı 
Osman Çavuşoğlu 
Mehmet Edip San 
dıkçı 

Emin fnan 
Faik Özdamar 

Hancı 
Keresteci 

)1 

)) 

ıt. releri Londra 1 2 (Radyo) - 1 
ıt Maiskinin 4 Birincikinun- -

1 
1 
1 
1 
1 

5l 
50 
5 J 

Cafer Günay ,. 

\:: ltrafı birinci sayfada) da Milletler Cemiyetini iç-
3 

ki' devam edip etme timaa çağırması muhtemel- g 
\tt : kendi arzusunu esas dir. 3 

A 
11tlı belirtilmektedir. - El 
~~k --

' ilra1 2 (A.A.J Da- 1 1 = 
t1 ~"ka münakalat neza T O R K Ü L :: 

\L. J;'inlandiya körfezinin 
,1~1ld Günlük siyasi gazete 1 &· '. kain olup Sovyet· 
~~d~''.hiinin Finlandiyadan e 

525 

50 
50 
50 
so 
50 
su - -00 

İsmail Beairganoğlu Bakkal 
~azım Aktan Otomobil leva 

Şükrü Tok 
Cemil Ôzkaraca 
Bahattin Budak 
Mecit Erzaim 
Ferit Meral 
Nuri KayaJarh 

Yekün 

aımcısı 

Bayi 
Yemifa 
Manifaturacı 

Elb~eci 
Şapkacı 
Uncu 

\j 1
•
1ne verilmesini iste- 1 Sahibi : Balıkesir mebusu = 

w.lı '<angö limanına ma- HAYRETTiN KARAN §i. 
~ •• ~••muştur. ~ımnnnnııne.'1!!11!!!•••-
L,Of otofun Tür- Neşriyat müdürü ~-41·~~~;9[-t!~~tr~:~. ••EB•IE 

1 1 il 1 1 ~ 1 i 1 1 1 1 
1 

' 1 

~~e hakkında FUAT BİL'AL ~ 
~ VATANDAŞ! 

~SOyledikleri Yıllı~" 800, allı aylığı AOO kr. :f. -

~-tarafı birinci sayfada) Sayısı (3) kuruştur. ~ Gökten gelecek tehlikeye karşı iyi 
\~tta .... fazla bitaraf devleti ~ hazırlanmak, milletin bütün fertlerini • 
\ f.' 'ra çalışan lngiltere Adres: Balıkesir Türkdili ~ ayrı ayn düşündüren bir davadır. Bu ı= 
\ll\:ilıısa bundan çok --= = www _ rA. b T · k d k ~ 
'"d"t'-bdur. Türkiye .acaba A • ~ mevzua hiç ir ur vatan aşı ayıtsız ?-1 
~~~ iltı nedamet edecek mi? surları kaydetmek ve hadı- ~ kalamaz. Mf 
)'"'~ kcşfetmeğe uğraşını selerin seyrini dikkatle ta- ~ MI 
w'1ttı 1 k k f 1· ~A.!W~~.'A'!~~:k~~~~~.R:AT.:liıı...~~~-" ~i l. Komşumuzun bari- kip eyleme le i ti a ey ıye- M ~aı Y'JYi:"a~Y:ı."Y.iMY~"W..~~"'".ıııl!I 

~'Setindeki bu yeni un- ceğiz. » 
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Balıkesir Ziraat müdürlüğünden: 
Miilğa Kepsüt ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe 

yoncalık ve çayırlar 25-1 C939 tarihinden itibaren iki se 
ne müddet le icara verileceğinde taliplt!rin ihale günü olan 
10-11-939 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 342 

~~~r+.w.~~~~~~~~R~~W~~~~~-
~ DOKTOR ~ . 

~ KADRİ YETKİN 
~ DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

------------- ~ PAŞA CAMİİ KARŞISINDA 
~ Muayenehane: İGNECİ SOKAGl No: 2 

Ballkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 10,S 
ton zeytin yağı için yapılan ilan noksan olduğundan ye
niden t=ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4725 lira olup muvakkat 
teminatı 354 lira 38 kuruştur. 

3 İhale 22-11-939 çarşamba günü saat 10 da Ba-
lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartları görmek istiyenler her gün gö 
rülebilir. 

S - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla· 
rik birlikte komisyona müracaatları. 

4-1-353 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 Askeri ihtiyacı için 235 ton sömikok kömürii 
kapah zarfla eksiltmeye konulan ve ihale günü olarak 
tayin edilen gün ve saatte talip çıkmadığında bermucibi 
kanun pazarlığa konulmuş; ve pazarlık keyfiyeti her gün 
için yapılmak mümkün bulunmuş olduğundan isteklilerin 
Balıkesir Satın Alma komisyonuna müracaatları. 

Edremit - Bostancı köyü 
ihtiyar heyetinden: 

Açık arttırmaya konulan Bostancı köyii hududundaki 
derman kaplıcasının üç senelik icarı satışı olan 31-10-Y39 
salı günii talip zuhur etmediğinden sntışm 10 11 -939 cu-
• 
ma günü saat 13 ce talik edilmiş olduğundan taliplerin 
yevmi meıkurde Edremit kaymakamlık makammda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
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; TÜRKDİLİ MATBAASI 
= 

= 1 ~ 
Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altıll 

1 _ gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·ııe = 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerıb' 
as hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle d• 
= ! gen~Ö;~~İLlağ~~~~AAŞ! 
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1 =: 
= 5 

= 
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Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına :O 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
--~----...... -----------------~ ....... -- --
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1 Her yerden sipariş kabul eder ve istemldıgı 
= kilde hazırlar. 

i DiKKA T: Matbaa işierile alakadar her turliJ 

ı muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: . 

= Türkdili matbaası • BaiılCesit = 
~ıııımnııııınnnnınnııumnmııııaaı•nııııııııııııınnıııınımnunıu 
~nunruı111u111U111111uııw110mınıııoıuıuıuuııu1W1111mınuıını111111111111ın11 
===r i KIRTASİYECİ 

1 KADRİ UZKUR 
i ;;; Paşacami caddesinde her türlü Jcır'" 
!15: • 1 :;: tasıye evazımını ucuz -

·rı olarak teJ111 

!A.~"tA.."U.."CA.."'U.."'tM.l'J.:ı.~"A"':A:_~rA.~J:~:A.:tM : edebilirsiniz. 
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~= I D O K T O R ~ ~ Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

~ Fahriye Altaylı ~ '1-•-•11111uıwıııuı™11111 
M y; Ba il kesir AskeriSailn AlmaKomisyonund~· Mi •• KAD~N HASTALIKLARI VE DOGUM ·.~~ d ..-·~ • "OY:. 1 Askeri ihtiyacı için mevcut evsaf ve şerait ;~ 
~ BİRİNCi SINIF MÜTEHASSISI ~ !inde olmak ve on gün içinde teslim edilmek şartile ~ 
İi ~ kilo benzin, 3530 kilo muhtelif makina yağı ve 9()() 

1 t+J Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 ~ gaz yağı kanunun [MI fıkrasına göre pazarlıkla satıO 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT~ nacaktır. , ~ 1 ,, 
15 DEN 18 ZE KADAR H_ AST ALARINI KABUL ~ .. :v.;. 2 Pazarlığı 6-11 939 günü saat 10 da yapı ' 

N-:. lır. 341 VE TEDA VI EDER. ~ 
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Basıldıg-ı yer: Türkdıli matbn;sı-BaJıkefİ' 


