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. FİNLİLER ŞİDDETLE MUKAVEMET EDİYORLAR .. 

n.giltere Finlandiyaya Altmış 
Bin Maske Gönderiyor .. 

~ ......... ":. ... ":: ........ -----, Pinl8ndiya Destoriyerle
. MıllıŞef • 1 riKronştada Muvaffa- · 
S.~yahate ÇıkacakJar. t kiyetli Taarruz yaptıla . 

l~ seyahatin askeri hiç bir gayesi yoktur. ~::~
0

~~~::~!:;' ~~;;nh:~:1: , f:~~~~fıf0::;;;~,:~;;.t: 
An~ara, 9 ( H;ususi ) ·- t sinki iizerinde uçuş tecrübe- Paris, o {Radyo} Vi

: ismet İnönünün memleket gezisine çı- • leri yapmışlardır. Bunların poride geniş mikyasta S@y

' ~cağı 'hakkındaki haberler doğrudur. Yal- •• İtalyadan getirilen tayare- yet taarruzu hazırlanmakta 
1 l\ız bu seyahatin, bazı ecnebi memleket • ler olduğu tahmin olunmak- dır. 
f tadır. Bu mıntakadaki Sovye't 
tadyoları tarafından haber verildiği gibi t Stokholm, 9 !Radyo) - kuvvetleri kumandanı bir 

askeri hiç bir teftişle alakası yoktur. : Nasyonalf Titingi gazetesi, gazete muhabirine, Sovyet 
~ --••w•-.w•wwwww•wwww• bugün Finlandiya desturi tank zayiatının asgari :rö.r: 

Ticaret Vekaletinin Mühim Karan: 

~ErİILEKETIMIZE AMERiKA DAN iN
SAAT MALZEMESi GETIR.TİLECEK. 

ParnukluDar Ucuznatolıyor. 
Fransa, •• • 

Bizden Uzüm, incir, Kuru Sebze Al-
mağa Karar Verdi. 

Q Ankara. 9 !Hususij - 1 - Sümerbank fabri- için de hükumet lazım gelen 
t İr'n Ticaret Vekaleti bir kalan pamuklu fiatlarını tedbirleri almıştır. 
. ~ liğ neirederek, demir ve değiştirmiyecektir Bunun 2 - Yine pamuklu men-
~faat malıemesi fiatlarıo- sucatm yükselmemesi için 
d görülen yükaekliği Amerı·ka memlekette diğer tedbirle-
k ()layısile bu gibi madderin 

nfay idhaline karar veril-
~~tni ve icabeden tedbir Fin ablukasından 
crın ahndığmı bildirmiştir 

za
rar görürse Rusyayı 

mesul tutacak. Pamuklu mensucat yük-
3ekfiği üzerinde de Ticaret 
Vekaleti ehemmiyetle dur Paris, 9 (Radyo)...!_ Ame-
~ktadır. Vekalet fiat rika Birleşik Cumhuriyetle 

} iikıekiiğini bertaraf edeA 
t!&aslı tedbirlere bat l'Vr 

~11r •• 
811 tetbirlerden bathca 

l•rı şunlardır: 

ri hariciye nazırt Holl, mat 
buata verdiği beyanatta, 

Amerika ablukadan zarar 
ıörirse Rusyayı meswl hı
tacaktır. 

re baş vurulacak, bu gibi 
maddelerin gümrük resim
leri tenzil edilecektir 

3 Gümrüklerde bulu 
nan pamuklu süni mRdde 
Jerle karışık • maddeler çı
karılacakbr. 

4 Gümrüklerdeki Al 
man menşii maUarın da çı 

karılması temin edilecektir. 

5- İtalyadan fazla pamuk 
lSonu dördüncü :sayfada] 

olduğunu itiraf etmittir. R111 

tanklarının zırhı mukavim 
olmadığından mukavemet 

gösterememektedir. Efradda 
acemidir. General muhan
matın başındanberi 60 ki
lometre ilerlediklerini fakat 

henüz daha Finlilerin iler.i 
karakollarilc karşılaştıkları 
nı söylemiştir. Albay hen&ı 
Fin zayiatının yiiıde bir<>~ 
duğunu da ilave etmiştir . 

Londra, 9 !Radyo] in-
gilterenin Finlandiyaya aH

mış bin maske ve çok mik
tarda avcı taya resi yollaya· 

(Sonu dördüncü sayfada) 

Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün galerist 

Ankara, 9 [Hususi! -
Vakıflar Umumi Müdürl 
ğü tarafından vakıf eserle-

re ait bir galeri tanzim edil· 
miştir. 

Galeri, pazartesiye açıla
cak, evvela Büyük Millet 
Meclisi azaları tarafında• 
görülecektir. Diğer günler 
de sırasile Vekaletler Er. 
kanı göreceklerdir. 

- . 

,, , 



.::>ayfa 2 TÜRK DiLİ 

EH 1 R HA a·E R LE R 1 
Kır koşuları 

Bugün saat 9 da 
başlıyor. 

Atatürkln ilk Ankaraya 
a1ak bastığı iÜnü, Ankara 
~lgcsi hir spor tezahürü 
1apmak sure tHe kutlamakta 
idi. Ve bu vesile ile de bii-
)' iik bir kır koşusu yaptıra

Jıyordu. 

Bunu nazarı dikkate alan 
Beden terbiyesi direktörlli
p. bu kotula rın diğer böl 
ı&lere de teşmilini muvafık 
tlrmüf ve bütün vilayttlere 
laircr tamim gönder111i,tir. 

Bu kır koşuları, buıün 
Babkesir bölgesinin blltlln 
koHipleri arasında ba,hya 
cakhr. 

Koşular 16 - 18 ve 18 den 
yalaarı yaştaki genç!er ara 
uada iki iurup ür:erine 
yapılacaktır. Arzu eden ama 
tir atletler de bu koşulara 
iftirak edebileceklerdir . . 

Üç ay ve her hafta mun · 
ta1aman devam edec kolan 
lnı kır koşularında derece 
it&an sporcular, Türkiye bi 
rinciliklerine gidecekleri gi
lti, kendilerine ayrıca kupa 
·.e madalyelerde verilecek· 
tir. 

Bugün fehrimizde yapıla 
caK: olaa koiuJarına. saat 
9 da Halkevi önünden baş · 
)a11acak ve 3 kilometrelik 
arızalı bir arazide biti
r;kcektir. 

Bir çok maddeler git- ı 
tikçe yükseliyor. 

-
Buna Sebep Haddinden Fazla 

Kazanma Hırsıdır. 

A vukatlafll' 

Dünkü toplantı~ 
Çanakkale ve Ba ~ 

mıotakalarına dalail at İ 
laran ittirakile din •~ ~ 
ıa mahkemui aaloaUJ14'"" 
toplantı yapalmlfbr. uı 

Ruznamf'de yaııh 111-""'~ 
Son günlerde, bazı idha- za çıkmıştır. lerin mlzakerelerinde (. 

l dd 1 · ··k ı · B ··k ı· · k d bayh milnakaplar ce~"Jl ar ma e erı yu se mış ve u yu se ış yıyece ma - I etmiş Ye bilhaaa yeai,.. 
bu yüzden de piyasada bir delerinde de iÖrülmektedir: ·nc1 d ..ı Mfltl' 
durg-unluk hasıl olmu•tur. K h 120 d 130 çe iiıerı e 

81 
• • 

v: a ve en za, Elli avukatın iftirak ~ 
Bilhaau demir ve pamuk 

1 
pirinç 30 den 35 te çıkmlf· ji bu toplantıda. tam bit_:. 

lu maddelerde fevkalade tır. Çıra bile 3 kuruştan 6 la9ma elde edildikten~ 
fiat yükıelişi mevcuttur. kuruşa yükselmiıtir Mea- yeni buo kanunuaa _ ~ 
Halbuki idhal edilmiş mal- sucat fiatları iae, y6zde 1 idare be1etine iki ~ 
larm bir kısmı 4-5 aylık ve kırk, kırk beşe kadar fır daha illve edilmeai ic~P_ı; 
diierleri de bir senelik ihti lamııhr. Diğer yiyecek mad tiiinden açık re~Je bllj 
yacı önliyecek miktardadır. delerinin hemen hepmade da ieÇilerck yem. idare.~ 
Fakat siyasi vaziyet dolayı · de az çok fark vardır. yeti töyle tetelıkül e~__J 
siyle, yeniden mal getirt Bu sebepsiz fiyat yükıe- .. R~i•liie Te•fik a. ... :~ 
memek enditeaiJe eldeki li9lerinin neden ileri l'eldi uyeli~lere ~t BaclaWI. 
mevcut mallar birden yük- (ini bilmekle beraber, lü Tevfık Zerdecı, Ömer Lti / 
aelan.tir. zumundan fazla ve suf yüz Kaıım Paylı, Vedat Çat 

Dün bu hususta yaptığı- de yüz kazanmak hevesile oğlu ve Niyazi Akyürek· 
mız tahkikata göre, evvel har~~et ~denlerin sebebiyet Tekau·· tler 
ki fiatlarla şimdiği fiat verdıklerı muhakkaktır. 

lar arasında oldukça mühim Hükômet ihtikara karıı Maçı 
bir yükseliş farkı vardır. lazım gelen tedbirleri aldı • 
Meseli; 18 kuruşa aldığı ğına ıöre, bir gün bu ani 
mız çivi 35 şe, çingo 3 · ı yüks~lişlerin önUnü almak 
dan 40, demir 15 ten ~2 1 için elbet harekete geçecek
ye, beton demiri 15 ten 38 1 tir. 

İhracat tacirlerine gösterilecek 
kolaylıklar. 

İcra Vekilleri Heyeti, ih 
racat tacirlerine kolayhk te

Emektar fudbolculı' 
bir takım teşkil edi)' 

Haber aldıia111ıu ı~ 
uzun seneler fudbol or•' 
yıpta bugün yaşlarıma ue 
riJemesHe tekaüde sevkedi' 
len emektar fudbolc9f;I 
geçen aktam bir topl .. ~ 
yaparak ,ehrimizde de bil 
tekaüt takımının te.fkiHoe 
karar vermitlerdir. . mini maksadile yeni bir ka 

rarname kabul etmiştir. Ka
rarnameyi ehemmiyetine bi 
naen aynen yazıyoruz: Spor bayramla

rı hazırlıkları 1 
"Tüccarlarımızın kJiring 

yoliyle ihraç ettikleri malla 

kararname hükümleri dai 
resinde teahhütname ahn
mış olduğu takdirde bu te 
ahhütlerin hükümsüz sayıl 
masiyle bundan sonra 2 / 
10785 sayılı kararnamenin 
birinci maddesinin B fıkrası 
hükümlerine bırakılmıyarak 

1 bir sene zarfında tasdikli 8 

Y ekünu yirmiyi geçen bıl 
tekaüt fudbolcuların ma\ 
ları.. zevkli olacaiı muhak 
kaktır. Bunların içersinde 
büyük takımlarda yer alro•f 
iyi oyuncular da vardır. h 
tanbul ve Ankarada olduğll 

Yeden terbiyesi genel di
rektörlüğü her spor şubesi 
ipa senede bir bayram gü
nl tayin ve tesbit edilmesi 
ıı.i ve o gün, merkezden ve· 
r)iecek talimata göre, mem-
leketin her tarafmda yalnız 
o ıpora ait müsabakalar ya
pılmasını düşünmektedir. 
Alınan bir karara göre, fe 

derasyonla'r bayram günle
rini ayrı ayrı tesbit ve mü 
sabaka eıaslariyle şartları
n• tayin edeceklerdir. Bun 
tlaıı sonra keyfiyet bir pro
rram halinde hirleıtirilerek 
bölgelere tamim olunacak 
hr. 

ra ait meDfe şehadetname
lerinin tasdikli 8. nüshala 
rını Türkiyt! Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına ibraz et 
mek hususunun ahvali ha
zıra dolayıaile bir kat daha 
güçleşmesinden hasıl olan 1 

mahzurları izale ve tüccar-
! larımıza fazla kolaylıklar 

temin etmek maksadile ih-

nüshalarmı ibraz edemiyen 
tacirleriı;ı muahhar ihracat
ları için 2/7ı l21 sayılı ka
rarnamenin hükümleri dai-
re~ i nde teahhütoame ver 
mek hususundaki müraca
atlarının Türkiye Cumhuri 
yet Merkez Bankasınca ka
bul edilmesi; Ticaret Vekil 
liğinin 6/11 939 tarih ve raç ettikleri malların bedeli 

olmak üzere ~bu karama 
menin neşri tarihine kadar 
kliring yolundan gelmiş ha
valelerin menşe şehadetna 

mesi B tasdikli nüshası 
aranmaksızın kendilerine 
ödenmesi ve 217021 sayılı 

11271 sayılı "teklifi ve Ma 
iye Vekilliğinin 23 /11 939 

1 tarih ve 54254/1/16925 
sayılı mütaleanamt;si üzeri 
ne İcra Veldlleri Heyetince 
30/11/939 tarihinde kabul 
olunmuştur.,, 

1 

gibi, şehrimizde de böyle 
bir takımın teşekkülü, spo' 
meraklıları arasında günüt1 
mevzuu olmuştur. 

Mutlu bir nişan . 
Lise tabiiye öğretmen• 

bayan Müveddet ile ri,aıi· 
ye öğretmeni Hayret Öı 
mutlunun nişanları akşarıı 
Şehir kulubünde arkadafla 
rının teşkiJ ettiği çok sami 
mi bir muhit içinde icrıa 
edilmiştir . 

Nişanlıları candau. tebrik 
eder, mesut olmalarım te· 
menni ederiz. 
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i HTI AR 
Karşısında 

Her işimizle hüku
meti yormıyalıml 
Şehrimizde birkaç gündür 

herkes hayatın birden bire 
pahalandığın-:lan şikayete 
başladı. Kiminle konuşma· 
ğa başlasanız, ya dikiş ma 
karalarının on kuruştan yir 
miye, çıktığını veya soba bo· 
rularının yirmi beş kuruştan 
otuz beş kuruşa fırladığın
dan şikayet ediliyor. Ayak 
kabıcı, çiviciden, köseleci
den; çivici, ayakkabıcıdan; 
terzi, tuhafiyeciden; tuhafi
yeci kumaşcıdan; mütema 
diyen dert yanmaktadır. 

Bunlara bakarsanız, hepsi 
karşısındakinin ihtikar yap
tığını söylüyor. Böyle oldu 
ğuna göre, bugünkü paha 
lıhk karşısında bütün esna
fın ihtikara başladığı hakkın 
da toptan bir hüküm vere 
biliriz. 

Bugün, esnafın elinde bu
lunan mahn kısmı küllisi 
şehir hudutları dışından bi 
le gelmiş değildir. Bu böy
le iken bir kaç kuruş için 

hükumetimizin üzerinde 
hassasiyetle durduğu bu me
sele etrafanda - neden boz· 
gunculuk yapılıyor? 

Böyle anlarda elinde mal 
bulunduran insanlar para 
hırsına düşmemekle en büyük 
rnilli vazifelerini yapmış olur· 
lar. Milliyetperverlik, sade 
hududlarda gösterilmez, hu 
dutlar gerisinde bulunanlar 
ne kadar dürüst hareket 
ederlerse hükumetin işini, 
hareket tarzını okadar ko
laylaştırmış olurlar. 

Esnaf için, elindeki malı 
gizlememek, hissi emellerle 
fiatı yükseJtmemek en bü· 
Yük vatan borçlarından bi
ridir. 

Bu şekilde hareket etmi · 
Y~nler için ise, hükumetin ı 
ehndc bUyük salahiyetler 
Vardır. Fakat her işimizle 

~Ukumeti uğraştırmayalım. 
.,er fert kendini müdrik 
olursa bütün müşküller ken 

. diğilinden hallolunur. 
Bunun için esnafımıza her 

~eyden önce, insaflı olmala· 
tını tavsiye ederiz. 

Kemal Demiray 

TÜRKD1Lt S yfa: 3 
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! SON HABERLER : 
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Rusyanın Romanyaya aa r z M E L 

deceği Bildirir yor. 

Rusya ile Romanya harbi, Rus - Fin har
binin neticesine bağhdır. 

Londra, 9 [Radyo] - Al 
manyanın Rusya ile Türki
yenin arasını açmak mak 
sadiyle Rusya Pravda ga
zetesinde çıkan bir yazıyı 

İstanbuldaki Alman konso
losluğunun teksir ettirerek 
gazete idarehanelerine gön 

dermesi, nazilerin propa
ganda işlerindeki becerik
sizliğinin bir delili olarak 
karşılanmaktadır. Londra 

mahfilleri, Balkanların, Bal 
tık memleketleri gibi kolay 
ca yutulmıyacağına çok iyi 

vakıf ve kanidirler. Tay.mis 
gazetesi. Ankaradaki Al 

man sefiri Fon Papenin 
Türkiyede nifak saçan en
trikaları serlevhasiyle bir 
yaıı yazmıştır. 

Mancester Gnardiyan ga 
zetesi de Rusya - Finliindi 
ya vaziyetinden bahsederek 
Rusyanın ergeç Romanya 

ya hücum edeceğini, Sov· 

yetlerin Tunadaki Ekatıi· 

yetler işiyle şi~diden ala
kadar olduklarını, maksad 
ları, Tuna deltasını alarak 
Tuna münakaliitmı tam 
manasiyie kontrol etmek 
olduğunu yazıyor ve diyor 
ki: 

"Rusya ile Romanya har 
bi, Rus - Fin harbinin neti 
cesine bağlıdır. 

Finlandiyalıların mukave· 
meti, Romanyaya ümit ve 
receği gibi Almanyanm Rus-

' ya dostluğuna gösterdiği 
kıymeti de meydana koya 
caktır. Gazete, yalnız Bul· 
garistanın vaziyetini beğen 
miyar ve Balkanlarda yal· 
nız Bulgar gazetelerinin 
Finlandiya harbinde Rusya· 

1 yı iltizam etmesinin şayanı 
dikaat bulunduğunu ilave 
ediyor ve Balkanlarda vaki 
olacak Alman veya Rus 

1 

taarr~zunun silahla karşıla
nacagını yazıyor. 

Batan Deniz Altllar 
111 

•• T 

(~ 
<) 

ısı 1 

Harbin Başı dan Beri Kırk Al
man Denizaltısı Battı. 

Londra, 9 [Radyo] 
Hafta zarfında Uç Alman 
denizaltısının batırıldığı res · 
men bildirilmektedir. 

Harbin başından heri 60 
Alman denizaltısmdan 40 
ı su altındadır. 

Londra, 9 !Radyo) 
Küı;ük iki İngiliz gemisi ma 
yine çarparak batmıştır. 

Londra, q [Radyo] 
2300 Tonluk bir Alman 
vapuru esir edilmiştir. 

Londra, 9 !Radyo] 
Cerci isimli İngiliz muhri 
bine saldıran ve yarahvan 
lahtelbahiri bir lngiliz ta 
yareıi yakalanıı~tır. Tayare 

üç yüz metre yüksekten 
uçarken tahtelbahire hücum 
etmiştir. Bombalarla gemi 
batırılmış, beş dakika son 
ra da iki İngiliz muhribi 
samneye gelerek denizaltı 
bombaları atmıştır. 

Tayareci vakayı şöyle 
anlatmıştır: 

"Sabah karanlığında do 
taşırken sis olmasına rağ
men bir taht !bahir gör
düm. Pomba attım Taras 
sut kulesine isabet etti İn
filak gliğerte kı mmı dağıttı. 

Tahtelbahir yavaş yavaş 
hatarken bir bomba daha 

[Sonu doı Jüncö sayfada] 

Cemiyeti 

Dün gece geç vakte 
kadar çallştı. 

Paris, 9 !Radyo] Da 
ladiyenin dün mebusao mec
lisinde söylediğini · bazıla 
rının vicdanları yeni uyanı 
yor,. cümlesi bu günkü ga 
zatelerin başlığıdır. Bu gün
kü Milletler Cemiyeti top 
lantısma da bu söz esas ola 
caktır 

Londra, 9 !Radyo} -
Cenevrede Milletler arası 
konseyi Finlandiyanm ınii

racaatını tetkik etmektedir. 
Sabahleyin kısa bir celse 

aktedilmiştir. Umumi celse 
nin geç vakıt yapılması 
muhtemeldir. 

Paris, 9 1 R dyo) - Mil
letler Cemiyetinin bugünkü 
toplantısına iştirak eden 
Finlandiya heyeti reisi Bud · 
la, Fransız heyeti reiside 
Pol Bongurdur. 

Odesada askeri 
mıntaka 

Londra, 9 [Radyo] 
Rusya Odesada hususi ai
keri bir mıntaka tesis et
miştir. 

Bir Macar heyeti 
Romada 

Londra, 9 [Radyo] - bir 
Macar askeri heyeti tayare 
ile Romaya gitmiştir. He
yet Romaya vasıl olmuştur. 

Avustralya başveki
linin hitabesi 

Londra, 9 [Radyo] 
Avusturalya, başvekili rad-
yoda verdiği beyanatta, Av
ustralyanın asıl hudutları 

mn Ren üzerinde olduğunu 
ve Avusturalyanın İngilte
renin yanında bulunduğunu, 
lngiltere harbi kaybederse 
Avustralyanın da m ahvola 
cağını söylemiştir. 

Ba~vekil (CBunun için Av
usturalya bitaraf kal m 1 ,,· 

d mittir. 
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Finliler şiddetli 
mukavemet 

ediyorlar 
[Baş larah birinci sayfada] 

cağı hakkında şayialar dev
ran etmektedir. 

Finliler, Manderhayim ana 
müdafaa hattına yapılan 

Rus taarruzuna karşı mu
vaffakiyetle mukabele et 
mektedirler. 

Dilnkü çarpışmalar çok 
şiddetli olmuştur. 

Oslo, 9 IRadyoJ - Sov
yet askeri 8oğuktan fevkal 
ade müteessirdir. 

Londra, 9 [Radyo) - Fin 
tayareleri dün Leningrat 
üzerinde uçmuşlar, şehire 
propaganda kağıtları atmış 
]ardır. 

Paris, 9 !Radyo) - Bu 
sabah İsveç hükümeti, Alant 
adası civarına yeni mayinler 
döktüğünü bildirmiştir. 

Ankara, 9 [Radyo! -
Leningrat askeri mıntakası 
erkim harbiyesinin harp 
tebliğine göre, 8 kanunevvel 
de Ruslar ileri hareketleri
ne devam etmişlerdir. Karelli 
yarımadasında ve şarkında 
Fin esas hattını yaran Sov 
yet kıtaları cenahlara doğ 
ru faaliyetlerini inkişaf et-
tirmişlerdir. 

Helsinki, 9 IRadyol 
Finlandiya kıtaları Fiborda 
ihraç hareketine mani ol· 
mak için hazırlanmaktadır-

lar. Bu hareket muvaffaki
yetle neticelenirse Finliler 
iki ateş arasında kalacak· 
lardır. 

Dün büyük bir hava fa
aliyeti olmuş .• üç Rus taya
resi düşürülmüş, Baltiski 
bombalanmıştır 

Paris, 9 !Radyo) - Pet 
samoda siperler kazılmaya 
başlanması bir mevzi har
binin başlamasına işaret 

eder. 
Şiddetli kar fırtınaları 

Finlandiya şimalinde askeri 
harekata mani olmaktadır. 

T. Vekaletinin 
mühim kararı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

Ju idhal edilecektir. . 
Ankara, 9 [Radyo] -

Evvelce bildirildiği üzere, 
Fransız rejimi memleketi 
mizden yüz milyon kilo tii 
Hin alacaktar. 

Fransa yeniden teşebbüs 
lerde bulunmuş on bin ton 
kuru üzüm, beş bin ton ku 
ru incir ve fındık istemiş-

tir. Fransada kuru meyva 
fiatlarının çok müsait ol
duğu anlaşılmaktadır. Di
ğer taraftan Fransada ku
ru meyva stokonun bulun· 
maması memleketimiz için 
müsait fırsatlar hazırlamış 
tır. 

Ticaret Vekaleti bu hu
suta alakadarlara tavsiye
lerde bulunmuştur. 

Ankara, 9 [Radyoj -
Memleketimizden, Fransaya 
kuru sebze de gönderile
cektir. 

İktısadi sabada yeniden 
verilen karar her ta· 
rafta derin bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Batan Denizaltıları 
[Ba~ tarafı üçüncü sayfada] 

attım, bu da isabet etti. Su 
yüzünde yağ tabakasile, ha 
va kabarcıkları göründü. 
İki üç dakika sonra tahtel-
bahir tekrar göründü. 

Üzerinde daireler çizme 
ğe başladım, tahtelbahir 
tekrar daldı, bu defa bir 
daha gözükmedi. 

Londra, 9 [Radyo J 

CerC'İ muhribi tamir edil 
mek üzere bir İngiliz lima· 
nı dönmüştür 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neıriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800. altı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Finlandiya gemileri sise 

rağmen faaliyet göstermiş 

ler, Sovyet gemileri açık 
Adres: Balıkesir TürkdUi 

denize tartolunmuşlardır._~~~~~~~====::: 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Aç ık ekliiltmeye konulan i : Balıkesir Doğum 

ve çocuk bakım evi ve köy ebe mektebi kalorifer teıi 
ıatı olup kctif bedeli 3681 lira 34 kuru ve muvakk}lt 
te-minatı da 426 liradır. 

2 li• ite ait blhımwm fenni evrak her fÖn aafia 

TORKDILI Sayfa : 4 

Ballkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahallesi l insi Hududu 

Mecidiye Ev Şarkan dağlı Oıman ha
nesi, garben yol, şimalen 
yol, cenuben papuççu Ali 
hanesi. 

Hudut veıair vasıfları yukarıda yazılı evin yerini 
40 ~ene önce mutaf Ali hacı Ganiden gayri malum be 
del mukabilinde haricen satın alarak kendi parası ve 
levazımile bir bap hane inşa etmek suretile mülkiyetin 
de iken 30 sene evvel ölümile karısı Hatice Sümbül ile 
evlatları Salih, İsmail ve Recebe badehu İımailin de 
332 de bekar olarak ölümile anası Hatice Sümbül ile 
kardeşileri Salih ve Recebe bedehu Recebin de 333 de 
bekar olarak ölümile anası Hatice Sümbül ile karde~i 
Salibe badehu Salihin de 334 de bekar olarak 
ölümile anası Hatice Sümbül Sünbüllüye kaldığından ba· 
hisle namına senet almak istenildiğinden bu cihetin tah· 
kiki için 20/12/939 günü mahalline memur gönderilecek· 
tir. Tasarruf iddiasında bulunanlar varsa bu günler için 
de yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına ve yahut mahalline 
gelecek memura müracaatlara lüzumu ilan olunur. 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Ban-

dırma yolunun 38+090-456 ncı kilometrelerindeki men
fezlerin ahşap tahliyelerinin betonarmeye tahvili işi olup 
keşif bedeli 780 lira 28 kuruş ve muvakkat teminatı da 
59 liradır. 

2 - Bu işe ait dosya her gün nafıa dairesinde gö
rülebilir. 

3 - Eksiltme 25 1 ?/939 tarihine raslayan pazar· 
tesi günü saat 15 de vilayet makamında müte ekkil 
daimi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin 
muayyen giin ve saatte muvakkat teminatlarını yatır

dıklarına dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 
banka mektubu ve nafia dairesinden alacakları ehliyet 
vesikasile birlikte daimi encümene müracaatları ilAn olu 
nur. 

4 - 1 - 401 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konan iş: 1322 lira 55 kuruş 

keşif bedelli Gönen sıfat istasyonanun ikmali inşaatına 
ait 997 liralık kısmı olup muvakkat teminatı 75 liradır. 

2 - Bu işe ait dosya her gün nafia dairesinde gö-
rülebilir. 

3 - İhalesi 25/12/939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet makamında ıllüteşekkil daimi 
encümen huzurunda yapılacağından talip olanların tayin 
edilen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdık
larına dair makbuz veya bu miktarda şayana kabul ban
ka mektubu ~e nafia dairesinden alacaklara ehliyet ve
sikasile birlikte daimi encümene müracaatları ilan olu
nur. 

3 1 400 

daresinde görülebilir. 
3 Eksiltme 25 12 939 tarıhine raslıyan paıarteıi 

günii saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi 
encümen huıurunda yapılacağından talip olanların tayin 
olunan gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdık
larına dair makbuz veya bu miktarda tayanı kabul ban
ka mektubu ve bu işe benzer 5000 liralık it yaptıkla
rına dair alacakları ehliyet ve ticaret oda11 vcsikalariJe 
hirlikt~ daimi cncüaıen~ müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 402 

1 

-

• 



""-.. 1i0 Birincikanun 1939 

Gönen icra Memurluğundan: 
Cinsi: McVkii: Yeminli ehli- D6nüm Hududu: 

ı .... ~. 
pm.r 

vuk•fun kıymeti 
So lira 

l•rua. Yaylacık 1000 lira 

Kenan Sa-
rty Hırsız 

han 

540 Lira 

10 

100 

54 

Dofiusu sahibi 
senet, batısı 

Azim şimalen 

yol, Ceııuben 

Fatma Çetin. 
Doğusu Ban
dırma yolu, ba-
tısı hali halen 
Mehmet Can, 
~ima len hali ha 
lea Serfinaı, 

lableıi Bahriye 
ve SüJeyman 
Şengül ve Ali 
_Ateş 

Doğuıu çeşme, 
hatası dere, kıb
le ve şimali yol 
ile mahduttur. 

Ziraat bankası Gönen ajan.sıaa 293 lira 19 kuruşu 
)ilade 8 ~ faiz ve ayrıca harç ve masraf vermeğe borç 

lu Havu-çça köyünde iken ölümü vuku bulan albay mü 
tt •rdi Hasan Askerinin vereseleri tarafından ifbu bor
~ .. tediye ctmemiı olduklarından haciz altına alınarak 
~tre satdması mukarrer yukrıda mevkii ve hudud ve 
).t~inli üç ehli vukuf tarafından taktir edilen kıyınetlc
"1 aöatcrilen köy cıvarı dığer ismi Çcşmepınar mevkiin
dtlr~ tarlanın tamamı ve diğer iki parçasının da 217 his 
·~ . • ı «\çık arttırmıya konulmuştur. 

1 - Açık arttırma 4 / 2 ci Kanun / 940 tarihine 

~::"~:;ıı:::t~=~e günü İcra dairesinde saat 14 15 ka· 
2 - İşbu gayri menkullere ait şartname 4/12/939 

•-tıbinden itibaren herkesin görebilmeai için dairede 
-~~lctır. 

. 3 - Arthrmıyaiştirakiçin alıcılar muhammen kıym• 
hrı } üzde 7 ,5 niıbetinde depo akçesi veya milli bir bauka
-lıı•tı teminat mektubunu icraya tevdi etmeleri iktiza eder. 

4 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlar 
~, İ•rtifak hak sahiplerinin bu gayri menkul He temin 
td~!ıuq haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair iddi 
\l,rtnın ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
lııbiteleriyl e birlikte icra dair ... siııe müracaatla bildir

'•~ri icap eder. Aksi taktirde haklan tapu sicilile 
'~~· f •t olmıyanların sataş bedelinin paylaşmasından ha 
•t bırakılırlar 
~ 5 Tayin edilen günde gayri menkul üç defa bağ 
~tıdıktan sonra en çok arthrana verilir. Şu kadarki mu · 
~'trı.ınen kıymetin yüzde 75 ni bulmazsa artıranın taah· 
ftdu baki bırakılarak 15 gün arttırma uzaddarak 15 
,
1 

RUnün nihayeti olan 19 - 2 ci kanun - 940 cumu günü 
i'llı saatte yapılacak 2 nci artırmada en çok artırana 
•te edilecektir. 

' 6 Satış peşindir. Gayri menkul üstünde bırakılan 
lıtı ihale bedelini derhal veya verilecek mühlet vermez 

it ihale kararı bozularak kendinden evvel en yüksek 
~ . lifte bulunana, buda raıı olmazsa tekrar on beş gün 

~ddetle artırmaya konularak en çok artırana verilir. 
~~k~ arttrma arasındaki fark geçen günlerin yüzde 5 i~i 
~d· i\ır zararlar hükme hacet kalmaksızın icraca tahsıl 
~~;t'c.ektir. Tellaliye, resmi ve ferağ harçlan ve ihale 
t ları ahcıya ait ve müterakim vergi tekalifi satın be 
tıden ödenecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

TÜRK DİLİ Sayfa : 5 

Villyet matbaası, Türkdili matbaası adı altı11ea 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine 
hizmet eden « TÜRKDILi » gazetesi bu suretle d·aha 
geniş bir şek.ilde çahşmağa başhyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucu•, temiz ve süratle herkesin iİıtiyaçİarına ce-· I 

vap verecek, herkcıi memnun edecek bir şekle ko- ı 
nulmuttur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve iatenildiii ıe

kilde hazırlar. 

DİKKAT: Matbaa ı rile alakadar her tirft. 

için şu adrcıe müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası • Balıkesir 

Bahkesir Askeri Satm 
Alma Komisyonundan: 

Kor birlikleri için sekiz binek, on yük hayvanı air 
çift araba hayvanı pazarhkla satın alınacaktır. Hay.-an 
sahiplerinin her gün satm alma komisyonuna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 3 1 - 317 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
1 P ahkesir Vilayetinin merkez kazasının EJma · 

cık devlet ormanmdan•1604 kental meşe odunun 20 
gün müddetle açıkartırmaya çıkarılmıştır. 

2 Odunun beher kentali 8 kuruştur. 
3 İhale 14/ i 2/939 tarihine müsadüf perşembe 

günü saat 15 de Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 9 lira 62 kuruştur . 

5 - Satış orman kanununun muYakkat 6 ncı mad
desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şarbıa 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat 
ları ilan olunur. 4 - 1 - 384 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir Vilayetinin merkez kazasının mezar

lık devlet ormanından 1772 kental meşe odunun 20 
gün rnüddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Odunun beher kentali 8 kuruştur. 
3 - İhale 14/ 121939 tarihine müsadif perşemhe 

günü saat 15 de Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla 
caktır 

4 Muvakkat teminat 10 lira 63 kuruştur. 
5 Sabş orman kanununu nmuvakkat 6 ncı mad-

desi gereğince ınabalti ihtiyaç için yapılacaktır. Şart•a · 
meyi görmek istiye11lerin orman ınüdürlüğüne müracaat-
ları ilin olunur. 4 - 1 - 383 
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Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi lnhisarların · 

Tam 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.~ Şişeleri 100 Kurl;lştur. Tuhafiyeci Kadri Afü~~rak 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Merkez Kor insan haıtahanesi müştemilatın

tlaa olup yeniden yapılan paviyonun mütebaki aksamı 
yapılmak üzere 5680 lira 86 kuruş muhammen fiat üze
rinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2' - Bu inşaata ait keşif proje ve fenni şartna
mesini öğrenmek istiyenler her gün Kolordu Satınalma 
Ko•İsyon•na müracaat edebilirler. 

3 İhale 21/12{939 Perşembe günü saat 15 te 
Kor Satanalma Komisyonunda yapılacakbr. 

4 Talipler kanunun 2-3 maddesindeki vesaikle· 
rilc muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını 

illlale saatinden bir aaat evveline kadar komisyona mak· 
bur mukabili teslim etmeleri. 395 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

. -
1 - Her türlü iptidai malzemesi ciheti askeriye

den verilmek üzere 10,000 kat elbise ile 5000 takım ça
ntafırların yalnız dikim işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 · Zuhur edecek talip ve fiatlara göre bu işin 
tamamınm . Balıkesir, Bursa veyahl!t Edremitte yaptırıl
ması Vt!yabut bu üç yere taksimi şartnamesi icabın 

da•dır. 

3 Muhammen bedeli 5630 lira olup muvakkat 
terRinab 422 lira 25 kuruftur. 

4 - .Şartnameyi görmek istiyen hergün Balıkesir 
kor ntm alma komisyonunda görülebilir. 

5 Taliplerin 12/12/939 pazartesi günü saat 15 
de Balıkesir kolordu satın alma komisyonunda kanu 
nun 2 • 3 maddesindeki vesaiklerile ve muvakkat temi- 1 

natlarile birlikte ffiÜracaatları. 
4 - 1 372 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

No: Mevkii 
1 Ayayorgi 

~' Mandıra 

Hektarı 
26 
25 

3 seaelilc rusumu 
nisbiye muham- Muvakkat 

•en tutarı 
Lira 
3000 
1500 

teminat 
Lira 
225 
113 

1 - Açık arbrmaya konan i~ Balıkesir vilayetinin 
Erdek kaı:esı hududu dahilinde mevki, hudud ve hele 
tarları yukarıda yazılt iki parça granit ta~ ocağının üç 
seae müddetle icarlarıdır. . 

2 - Artırma 18/12/939 tarihine raslayan paıartesi 
ginü saat 15 de Vilayet makamında müteşekkil daimi 
eaciimen huıurunda yapılacağından isteklilerin yföıde 

yedi buçuk teminatı muvakkatelerini vezneye yatırdık· 
larına dair makbuE veya banka mektuplarile mali du
rvaniarnu gösterir ticaret odaıındao taatikli vesikalarife 
.,irlikte daimi enciimenimiıe miiracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 392 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin Gönen kazasının Çikrtk 

ormanının (2) numaralı maktadan (104 ı metre 3 'mildıf 
Kayın eşçarı (20' gün müddetle açık arttırılmaya ÇJkat11 
mıştır. 

2 - Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yap4l• 
caktır. 

3 - Kayının beher metre mikabı (210) kuruıtut· 
4 İhale 11/12/939 tarihine müsadif pazart.,1 

günü saat (15) de yapılacaktır. 
5 · Muvakkat teminat (16) lira (38) kurus 
6 - Satış orman kanununun muvakkat 6 net madde' 

si gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şart ... 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne miiraea•t 
Jarı 4 1 - J74 __./ 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin Gönen kazasmın Çt'kf1; 

ormanını (1) numaralı maktaından 110 metre 3 Ka''' 
eşçarı 20 gün müddetli açık artırmaya çıkar1lmışhr . 

2 Satış Balı~esir orman müdürlüğünde yapıi•' 
caktır. 

3 - Kayının beher metre 3 1210) kuruıtur. 
4 - İhale 11 / l:l/939 tarihine müsadüf paza rteJf 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 17 Jira 32 kuruıtur. 
6 Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı qnad' 

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacakbr. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin orman müdür1üğil 

ne müracaatları 4 - 1 3f~ 

Orman çevirge müdürlüğünden: 
1 Balıkesir vilayeti Gönen kazasının paf..,.~ 

devlet ormanından 169 metre 3 kayın eşcarı 20 gtıs 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yaptlı' 
caktır. 

3 - Kayının beher metremikabı 210 kuruıtut" . 
4 İhale 11112 5' tarihine müaadif paıarte'' 

güni.i saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 26 lira 72 kurut. 
6 Satış orman kanunu. muvakkat 6 ncı ma.dj 

sine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 

1-1" 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: . 
1 Balıkesir vilayeti Edremit kazası dahilinde i' 

rıtepe ormanından çıkarılmak üzere (1949) keataf ç•' 
kabuğu (20) gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıftt' 

2 - Satış Balıkesir orman müdürlüğünde ya,A' 
caktır. 

3 Çam kabuğu kentali (40) kuru.ş 
4 - İhale: 11/12/939 tarihine tesadüf pazartesi f 

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat temin 58 lira 47 kuruı. J 
6 - Satış orman kanununun muvakkat (6) ncı oıt' 

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapıJacaktar. Şart'' 
meyi görmek iıtiyenlerin orman müdürlüğiine mür•'1 

atları . 

lauıl6tı yer: Türkdlli matbaa11-Behkefl' 


