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ili·~, ··.K n· ıı ltl~NİZ .\illJllJ\lll~ B~~Si 

ir Alman Ceyp Zırhlısı ile üç lngi· 
liz Krovazörü Arasın a Bir Gece 

Erzurum, 14 1 Radyo) 
Anadolu Ajansmın hususi 
lılubabiri bildiriyor: 
~hrimizde blilunan Milli 

Şefimiz İsmet İnönü, bu sa 
b•h saat onda yaya olarak 
•ıkeri ve mülki erkanla 
birlikte yeni yapılan Cum 
huriyct Halk Partisi, Do 
iumevi, Postahanelerini 
gördükten sonra dönerler 
1'en yolda muhtelif dükkan 

Ut uğramışlardır. 
• Milli ~ef, bu arada Erzu 
r~ #f lısif d~atile meşgul 
.'!im., lerdır ~ Yen iden kar 
Y~Jmıı olmasına rağmen 
•oleakTar çok kalabalıktı. 

Cumburreisimiz dün ak
'anı askeri mahfelde ye 
llleklerini yemişlerdir. Bu 
•kşam Vali tarafından bir 
ıüvare Yerilecektir. 

Muharebe Oldu. 

Londra, 14 !Radyo] -
Harbin bidayetindenberi ilk 
büyük deniz muharebesi dün 
gece vukubulmuştur. 

Almanların Ceyp zırhlısı 

Gra t~be, lngiliz kro 
vazörlerinden Aşil, lı\jaks ve 
diğer bir krovazör tarafın

dan Atlas Okyanusunda ak
şam üzeri yakalanmış ve 
muharebe bütün gece sür
müştür. 

Gratşbede, altı dane on 
pusluk top bulunmasına ve 

İhgiliz gemileri düşmanla 
rından küçük olmasına rağ
men kahramanca mücadele
de bulunmuşlar ve Alman 
Ceyp gemisini ağır surette 
yaralamışlardır. 

Mürettebatınelan 36 sı öl-
müş, 6 aı da yaraI1'11r ve 
bunlar Montevideo hasta 

Hıırp gemileri 
hanesine nakledilmişlerdir. -...-........---. ,..,.__,___ __ ~-

Yalnız Alman gemisinin Jsveç 
yolunu kaybetmediğinden ' 

Montavido limanına sığın Bitaraf hğını devam 
mıştır. tt• ı 

Paris, 14 !Radyo] - Al e ıreCeK 
[Sonu dördüncü snyfada] Londia, 14 . [Radyo) 

t:'t. Yeni kurulan lsveç kabine 

~ınliler' Rus Arazisine Girdiklerini İddia Ediyorlar si, Komonistler hariç. bi-
~ tün partileri temsil etmek-

R us ya 5 milyon asker mi toplamış? :!~~üı:;~:n~:~~:~i.::. 
" us k u \7 ve t 1 eri ın t~ ı· kez ·ı ı~' i 11 I il ıı d i \ 1 

'' y '' ~:~:d;i~:ı1~:~u~:;~·7.~:; 

londra, 14 {Radyo) -
~lman ajansının bildirdiği 
rıe göre, Ruı ordusu bei 

· •ilyona çıkanlmışbr. 

Londra, 14 (RadY.o] -
it.as kıl"aab Finlindiyaya 
1'Ucum etmek için emir bek
ae-ktedir. SovyeUerin bir 
~uçuk milyon asker ve yüz 

• .,;;:,.,•ı I d I r l .'7 ()r • • • I ICabinenin bitaraf kalacajı 
., .Y zikrolunmaktadır. 

tayare hazırladıkları söylc-
1 niyor. Finliler de mukabil 
taarruıa hazırlanmaktadır. 

Londra, 14 (Radyo) -
Sovyet kuvvetleri Finlandi· 
ya hattını yarmaya beyhu 
da yere çalışmaktadırlar. 

Bütün gayretler semeresız 
kalmaktadır. 

Londra1 14 (RadyoJ 
Finliler Sala kasabasını al· 
dıklarını söylemektedHer. 

J..ondra, 14 (Radyo] 
Rus kuvvetleri merkezi Fin
lindiyaya şiddetli bir dar· 
be indirmek için çalıımak
tadırlar. 

Ruslur Botniyaya varmak 
için kuvvet sarfetmektedirler. 

Bulgaristanın Anka
ra elçisi değişiyor. 

Ankara, 14 [Radyo) 
Bulgar ajansı bildiriyor: 

Bulgaristanın Ankara se
firi Moskova sefirliğine, Bilk
reş elçisi de Ankara elçili 
ğine tayin edilmiştir. 
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SEHIR HA ERLERi 
Tekaütlerin 

MAÇI 

Bu pazar yapılacak. 
Şehrimizdeki emektar fut

bufcuların, bu hafta içinde 
bir tekaütler maçı yapaca
ğını . evvelce yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre, bu 
tekaüt futbolcular, kendi 
aralarında bir tak1m teşkil 

etmişlerdir. Tekaütlerin kar
şısına Geçlik Kulübünun bi 
rmcı takımı çıkarılcaktır. 
Haftayımlar yarımşar saat 
olacakhr 

• Bu maç, genç ve ihtiyar 
oyuncular arasındaki farkı 
bizlere açıkça gösterecektir. 

Öğrendiğimize nazaran, 
paaar günü tekaütlerin çı 

karacağı oyuncular şu lnr
dır: 

Selim Yatağan, Hayri İr
der, Esat Buclakoğlu, Asım 
tahsil şefi, Cemal İskan me
muru, Akif istasyon memu 
ru, Mithat singer acantası, 

Sami nafıa başkatibi, Şuuri, 
Şevki, Hamdi, Raşit, İsmail, 
memur. Ziya tüccar. 

Bir muhtann vazife
sine son verildi. 

Gönen, [Hususi} - Ge
fen hafta kaza kaymakamı 
köy muh-ta~larını tophyarak. 
köylerinde yaptırılmakta 
olan köy mekteplerinin bir
a.n ikmal edilmesi için icap 
eden direktifleri vermişti. 

iki gün önce, teftişe çı 
k~n kaymakam, bu işler 
üzerinde tetkiklerde bulun 
mut ve yapılmıy an bazı köy 
mekteplerinin ne gibi sebep
den dolayı geri kaldığını 

!!ormuştur. 

Bumeyanda Hasanbey kö 
yüne de uğr"amış. Esasen 
bazı işlerinde de ihmal gös
teren muhtarın bu mektep 
itinde alikasızlığmı görmüş 
ve yazifesine son vermiştir. 

·ı Yerli malı, hem ucuz, hem 1 
de çok sağlamdır. 

' Güreşcilerimiz 

İÇİN 

1 

Yılbaşı balosu ' 
hazırlıkları 

Nüfus 
Yazımı hazırlıkları 

Yeni bir güreş salo
nu kiralanıyor. 

Yakında başlıyacak olan 
güreş müsabakalarında ıyı 

randıman almabilmesi ıçm, 

bölge büyük bir güreş sa 
)onu kiralamağı düşiinmüş

tür. 
Esasen eldeki mevcut sa

Jon gerek nizami ve gerek 
se ihtiyacı önliye"-~ı, şekilde 
değildir. Bu miili sporun 
üzerinde çalışmak icabetti
ğinden güreş ajanhğı, Türk 
Ha va Kurumu binasınm al
tındaki büyük salonu güreş 
ciler için kiralıyacaktır. 

Pek kısa bir zamanda bu 
yenı binada faaliyetlerine 
devam edecek olan güreş
cilcri eski güreşcilerimizden 
Süleyman Boğuşkan çahştı 
racakhr. 

Her sene Şehir Kulubün
de yapılmakta olan yılbaşı 
balosu, bu sene de Kulüp 
idare heyetinin aldığı ted 
birle, fevkalade neşeli 

ve güzel olacağı muhakkak
tır. Hazırlıklara devam edil 
mekte<lir. 

Şehir Kulubiinde her haf· 
ta muntazaman devam edil· 
mekte olan aile toplantıla
rı yarın akşam da ayni sa 
atta yap1lecaktır. 

İnhisarlarda bir tayin 
İnhisarlar barut memuru 

Ömer Ayan, aldığı ücretile 
Ankara mülhakatından Kı 
lıçlar barut deposu memur 
luğuna naklen tayin edil 
miştir. 

inhisarlarda memur
luk imtihanı 

Evvelce haber verdiğimiz 
üzere, İnhisarlar umum mü 

Maarif Vekaletinin bir dürlüğü müsabaka ile me· 

anketi. , mur alacaktır. Bu imtihan
larda bulunmak üzere me· 
murin müdürü Tahsin TüMaarif Vekaleti busene 

vermiş olduğu bir kararla .. 
tedrisatın saat sekizde baş
layıp birde bitmesine, öğ
leden sonra da bir buçuk 
saat mütalea yapılmasına 

karar vermişti. Bu defa Ve 
kalet bütün bir tamim gön
dererek yeni ders saatlerin 

, den muallimlerin memnun 
.olup olmadıklarım sormuş
tur. 

Yeni belediye vergi 
ve resimleri kanun . . 

pro1esı 

Dahiliye Vekaleti tara-
fından uzun zamaodan-
beri üzerinde tetkikler ya 
pıJmakta olan yeni belediye 
ler vergi ve resimleri ka 
nun proJesı son şeklini al
mıştır. Proje önümüzdeki 
günlerde İcra Vekilleri be· 
yetinin tasvibine arzedil
mek üzere Başvekalete ve 
rilecektir. 

zün Bursa yolile lstanbul-
dao şehrimize gelmiştir. 

İmtihan bugün saat 13,30 
da yapılacaktır. 

Nışan 
Matbaamız tertip heye· 

tinden Ahmet Naldöve.nle 
Habip kızı Haticenin ın~an
ları, akşam kendi evlerinde 
ıcra edilmiştir. 

Gençlere ,,saadetler dileriz. 

TORKDILI 
Güalük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Netriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 
~ 

Yılhğı: 800, alb aylttı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Dahiliye Vekaleti, niifu:I 
kütüklerinin yenilen me9inl 
temin maksadiyle bütii0 

yurdda bir nüfus yazulll 
· ve yapmağa karar vermış 

tecrübe yazımı içinde Ka 
mutaydan bir kanun çıka· 

~be rılmıştı. Vekalet tecru 
1 yaz1mı etrafındaki hazırlık 
1 larma faaliyetle devam et · 
t mektedir. Yazımın ya pıl111.t 
şekli etrafında hazırlarıaı:ı 
talimatname projesi bir ke'" 
re daha gözden geçirildik• 

'b~ ten sonra makamın tasvı · 
ne arzolunacaktır. 

NEŞRiYAT: 

Yeni Adam cıktı 
' İsmail Hakkı Baitacı<>ğht 

tarafından altı yıldanber 
muntazaman çıkarılmakta. 
olan Yeni Adam gazetes• 
nın Halk Tiyatrosu sayl.S· 
çıktı. Bu .sayıda Hüsaroet· 
tin Bozokun "Tiyatro Hal· 
ka Git,, adlı güzel bir etÜ'" 

t dünden başka İsm~il .Hak&ı.~
Bnltacıoğlu, L. Erışçı, Yu 
nus Kazım, Suphi Nuri, Te\ 

fik Ayas, Sabri Kolçak, 
Nurullah Atali imzah yaıı 
lar haftanın bütün fikir ve 

' •f sanat haberleri. mulıtelı 
ilmi tefrikalar vardır. Tav
siye ederiz. -

·- Çığır 
Ankarada ayda bir çık•' 

Çığır · Mecmwasmın M 11.ii 
sayısı dolğun bir mündere· 
cathı. çıkmıştır. 

Bu kıymetli fikir ve GeaıÇ 
lik Mecmuasında lsmet İtti . 
nünün beyannamesi, Ret11ı~ 

Uğuz Arık, Samet ağaoğlll: 
Hasan Refik Ertuğ, Re•ı< 
Saka, Dr. Hayrettin falar1, 
M. Süreyya, Cemil SaAa 
Haşım Nihat, Fikri Çiç~ 
oğlu, Munis Faik ve Rifal 
llgazın yazaları bulunmak· 
tadır. 

Okuy11cwlarımtza 
ederiı. 
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FRANSIZ MALİYE NAZIRI 

azi reisleri kolay kolay askeri 
rekata geçmiyecekler ,, dedi. 

iltere ile Fransa rTIÜşterek bir nakliyat 
planı hazırhyorlar. 

ilris, 14 (Radyo - Diin « Fransız halkından iste 
-tıs . l ız malıye nazırı Reyno, nilen fedakarlık, Alman mil· 

late harbin uzun sürece- !etin istenenden çok mute-
' mücadele edilen düş dildir. 

~ııı kuvvetli olduğunu 
enıiştir. Reyno demiştir 
,.,iitt fikler altı seneden 
fehirlerde talim gören 

~ilrı rnilletile çarpış1yor 
t ~iittefiklerc yapacakları 
~t~ct muvaffak olmadığı 
tırd N · .. · k l t e azı re1ımı yı ı a-
~ İçin, Nazi reisleri uzun 

ı~.det askeri harekete ge 

Müttefiklerin ikbsadi iş 
birliğinden de bahseden ve
kil: « İngiltere ve Fransa 

arasında hasıl olan anlaşma
lar çok fay dalı olacak. on
ların beraber hareket etme 

kuvvetini gösterecektir . ,. 
demiştir. 

'Mi e le Ce 
mb e i dü 

Cif 

1 

e 
-iA 

oplandı 
Milletler elbirliğile Finlandiyaya 

yardım edecekler. 
Paris, 14 [Radyo} - Bu 1 

gün Milletler Cemiyeti asam
blesi, on üçler komitesinin 
hazırladığı mütearrızın tak 

söylemiş, arjantin teklifini, 
Portekiz murahhası da ka -
bul etmiştir. 

Portakiz murahhası De · 
bibi, Finlindiyaya yardım manta, Sovyetler birlijinin 
edilmesi hakkındaki raporu her defasında müdahalelc-
nu dokuz murahhasın istin
kafile kabul etmiştir. 

Paris, 14 [Radyo) - Mil 
letler Cemiyeti asamblesi 
Hambrun ba_şkan)ığında 
toplanmış 1940 senesi büt
çesini kabul etmiştir. 

Reis ruznamede Finlandi 
ya meselesi bulunduğunu 

rini tekzip ettiğini hatırlat· 
mış ve cemiyete gelmeyişi•ı 
takbih etmiştir. 

Portekiz murahhası, Sov
yetler ittihadının cemiyette 
kovulmasına esef etliğiai 

ve milletlerin elbirliğile ca · 
hşma ehemmiyetini tebaruz: 
ettirmiştir. 

~ 1Yeceklerdir. 
tyno, Fransadaki iş va 

Clitıe . • . 1· - . 

Paris, 14 (Radyo)- Fran· 
sa ile İngiltere, iktısadi iş 
birliğinden mada nakliyatın 
da miişterek bir plan yap 

j. Almanya - Romanya · Müsadere edilen Al
man mallan ~ geçmış ve ışsız ıgm 

ı. ,'1'l. olduğunu haber ver 
~tır 

~eY.no söztine devamle 
~Ştir ki: 

mağa karar vermiştir. Her 
iki hükumetin miişlereken 

tatbik edecekleri nakliyat 
planı hazırlanmaktadır. 

~usyanın ı 

- wcıcı~ 

Ticaret muahedesi 
imzalandı. 

Londra, 14 !Radyo] 
Bükreşten yarı resmi olarak 
bildiriliyor: 

Doktor Klodiyusun riya 
seti albnda Romaııyada bu 
luoan Alman ticaret heyeti, 
Romen hükünıetile iktısadi 

Londra, 14 [Radyo] 
1 İktısadi Harp nazırının bil 
dirdiğine göre, müttefikler 

şimdiye kadar Alman ibra. 
cat mallarından 7 bin to 
müsadere etmişlerdir. 

Londra, 14 [Radyo] -
Harbin bidayetinden bugüae oma Elçisi 

_ bir anlaşmaya vasıl olmuş 

«)ı·tadaıı k«ı~rboldıı tur. 

kadar Almanyaya gönderi
len mallardan dört yüz sek· 

~ 'k • Almanlar bir mar.kı 46. 47 sen üç bini müsadere oiuıır. .. 
il ara, 14 [Radyo] - ley üzerinden hesaplamağı 

\"Ytt Rusyanm yeni Ro- Müttefikler tesbit etmişlerdir. Halbuki muştu_r_. _____ _ 

\t ~lçisi meçhul bir istika- şimdi bir mark 41, 50 ley Bir Alman krovazörü 
,s:,t~~iş~:ita evvel Ro- Amerikaya 470 bom- dir. ile bir tahtelbahir 

~r:.!.~7~f ~:aı~e::v~i ~L bardıman tayaresi ,Bir İngiliz vapuru battı hahrıtdı 
~.... 1 t Londra, 14 !Radyo] 

, l0
1

!~~a, 
14 

{Radyo] _ 
1 ISmar amlŞ lf. Londra, 14 (Radyo] Düşeş isimli bir İngiliz 11uı -

·~~Yet R R 
1 

Londra, 14 (Radyo} ~~briye nezaretinden bildi· ribi bir Alman gemisi ile 
'4ti ro

0 
.. tl~syanın oRma e - İngiltere ve Fransa hükfı rıhyor: 1 ü d ı d b aa..:. 

t. \.l r ın ansızın oma . O .. k~ Jd b' m ca e e e atmıştır. mw;· 
:'~ ı.0 k 't k .. metleri Amerıkaya 470 bom ıı uç anunevve e ır b L-w l 
't L ''l s ovaya gı me uze· . 1· .1• N k 1 rette at, tamamen uugu · 

cıatek t t . t' bardıman tayaresı ısmarla- ngı ız vapuru orveç a t 
• e e mış ır. 1 d rasulannda, bir Alman tah muş urd. 

14 ~ ~tfir . r t . . h mış ar ır. L IR d J ~ 1 ıma namcsını e- B 1 d ?70 · F telbabiri tarafından torpil . on ra, a yo 
~il l~kdim etmemişti. Sefi un ~r an - şı ransa lenmiştir. iki gün e•vel B~emeni fJÖ 

ı , lıukumetine, Fin mesele- ya aittir. Bu suretle Almanlar şim- rüp bahrmıyan Jngiliı tab 
ı. lrafında ı'zahat verecegw ı' Bu tayareler 480 kı·lomet· ı lb b' b "tıtı diye kadar bitaraf bir mil te a ıri İr Alman krova 

ediJiyor. re sürate sahip olacaktır. 
\ı - Jetin kara sularında ü~ va zörünü muvaffakiyetle tor· 

L
raraltlara kan taşıyacak bir hava filosu pur batırmıı bulunayorlar. pillemiş Ye bir Alman tala· 

~t 0 ndra, 14 (Radyo) - lacak yaralılara Yerilecek Tasarruf her insan için ha-
,, 'tt1•daki İngiliz askeri kanı taşımak üzere lat1ıuıi yatf bir zarurettir. Oe•n için 
· •:ıtbanelerilc, İogilterede- bir ha Ya filos11 teıkil edil- bankada paramı ' evinbde 
11~ b ktsmbaranu bul.naWl. •ta aaeleri11de yatırı· mittir. 

telbahirini de batırm14br. 

Yurdumuıun güzel ye•İş· 
)erini yelllek hem bir :ıcvk, 
hea de bir vatan meselesidir. 
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Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Merkez Kor insan hastahanesi müştemilatın· 

.lan 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 SatmaJma 
Komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 İhale 21/12/939 Perşembe günü saat 15 te 
Kor Satıoalma Komisyonunda JBpılacaktır. 

4. Talipler kanunun 2-3 maadesindeki vesaikle· 
rile muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını 
ihale ıaatinden bir saat evveline kadar komisyona mak-
buıı mukabili teslim etmeleri. 395 

İnhisarlar Umum müdürlüğünden: 
A - İdaremiz: Taşra teşkilatında açık memuriyet· 

)er için Ralıkesir başmüclüriyetinde bugün saat 13.30 da 
imtihan icra edilecektir. 

B - İmtihana girme şartları .şunlardır. 
l - En az orta tahıili bitirmiş olmak. 
2 Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bu· .. 

lıllnmak, 

3 -- 21 yaşından aşağı ·ve 30 yaşından yukarı ol 
mamak 

4 - Sıhhatli olmak ve bedeni arı~ası bulunmamak 
5 - İyi ablak sahibi olmak, 
C imtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı 

3 - Umumi malumat [hayat liilgisi, coğrafya] 
4f - Lisan [konuşma yazı] 

NOT: 
1 İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak 

olanlar arasında yabancı lisanına vakıf olanlar tercih 
edilir 

2 İmtihanda kazananla ın muvaffakiyet ve talı· 
sil vaziyetlerine göre baremdeki dereceler üzerinden 
ticretleri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek muvaf
fakiyet dereceleri sırasile yapdır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 gün zar
fında kabul etmiyenlerin bütün hakları İptal edilir. 

Büyük bir deniz muharebesi 
[Ba~ tarafı birinci sayfada} 

man Ceyp ıırhhsı moııtavi 
do limanında beynelmilel 
kanunlara göre 24 aaatten 
fazla kalamlyacakbr. 

İngiliz krovazörlerinden 
A.@ks ile Aşil limanın ağzın 
da beklemektedirler. 

Londra, 14 . (Radyo) -
Bugün, Çcmberlayn Avam · 
kamarasıada İngiliz gemile
rinin Almanlarla yaptığı 
mücadeleden bahsetmiş, he 
nüz tafsila l gelmediği için 
fazla iz~hat vermiyecegini 
beyan etmiştir. 

Alman zırhlısının Kaptan 
koprüsü zırhlı kısmı parça

. !lanmış ve gemi bir iki ye 

1 rinden delinmiştir. 
Londra, 14 !Radyo) -

Montavidodaki yarah Al· 
manlar, ölenlerin İngiliz ge 

milerinden atılan bombalar 
daki İperid gazından vuku 
bulduğunu bildirmektedir. 
Halbuki Jngilizler gazlı bom 
balar kullanmamaktad1rlar. 

Londra, 14 (Radyo} 
Alman zırhlısını tuzağa dü 
şürmek için Fransız Hür
müz petrol gemisi yemeklik 
olarak kullanılmıştır. 

Zırhlı, gemiyi durdurmuş 
ve petrol almak için yanaş
mıştır. Bu .sırada erzak ye
tişmiş ve diğer gemilere de 
telsizle haber verilmiştir. 

Balıkesir ticaret ve sanayi odasından,> 
Balıkesir vilayeti merkc kölünün ünvanı tı b-'. 

ıinin Altay maha1lesinde bu kerre (dokumacı A;~ 
1 

Kayabey sokağında {46) nu Çore ve Fehmi ~~!""'.JJ 
maralı hanede oturan Tür olarak tcsçil edil dıf~Ji " 
kiye Cumhuriyeti tabaasın- bu iinvanm imza fe ,.~ 
dan olup Oruç.gazi mabaJ Türkçe el yazıaile ( /; .. 

1
,,i' 

lesinde Kayabey okulu kar- re, Fehmi Baykölü) ~2 ,t: 
şısındaki (23) numaralı dük- ticaret kanununun ~ef' 
kinı ikametgahı ticari itti- maddesine göre 8•1' ıP'' 
haz ederek 936 yılındanbe- ticaret ve sanayi od;;-· 
ri dokumacılık sana tile iş- 6/ 12/939 tarihinde l tlıJI 
tigal ettiklerini beyan eden cil sayısına kayt e 

1 

Ahmet Çore ve Fehmi Bay ilan olunur. ______ ___-./. 
1 

İdare heyetinden: 
Cinıi 
Tarla 

" 

" 

Dönüm 
89 

80 

l)6 

Mevki 
Halalca köyü 
mera1ar mev· 
kiinde. 

Hududu: ( 
Şarkan ~ifte Y0~/ 
malen lslaro, f 
ve kara Hasall• ~ 

ben yol, ceoube11 

zımbey. ı..4 
.,_,ıv 

Ü\faköy kara Şarkan dere, fl t ı 
yer mevkiinde. Karacalarlı AbrıJ~ 

Ali tarlası. gs 
ark, cenuben Jdi1j,f 

OVaköy Kara Şarkan KaracS ~~ 
agaç burnu . hacı Ahmet oğ· bll 

şimalen H. İbr' ~( 
garben . Sadık, et 

11 
ben muhacır .Şab',~ 

1794 Lira 52 kuruş bina vergilerinin temini tıtb~ 
için Bahkesiriu Eskikuyumcular mahalesinden Hacı M~ ~ 
tafa ve biraderi Hurşit ve Recep vcreselerinin şaY1' 
mutasarrıf oldukları üç parça gayri menkulün satıl~, 
sına tahsilat komisyonunca karar verilmiş ve idare~ 
yetince de 6/12/939 tarihinden 26/12/939 tarihine f 
sadif salı günü saat 17 ye kadar müzayedeye konulıı' 

ı sına karar verilmiştir. 

Arttırmaya iştirak edecek taliplerin mevcut kı~tıJt, 
ti mukayyetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde d•P'1 
zito akçesinin vezneye yatırılarak idare heyetine 111ii'~ 
caat ederse daha ziyade malumat almak istiyenlel' P 

Muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne müracaat!• 
ilin olunur. 

• 
4-1-40j 

______ iııııııııiıiı ________________________ ._. ____ __... ___ _,/'_ 

Susunuk Belediyesinden: 
Kasabamız: hidrolektrik tesisatından 4539,60 li'~ 

keşif bedeJli kanal ve teferruatı ile 3470 lira keşif b' 
deJJi su köşkü ve tahkimatı ayrı ayrı pazarlığa kooı:Oôf 
tur. 

İhale 21/12/939 perşembe 
encümeninde yapılacakbr. 

Talipler bermucibi kanun 
pazarlığa iştirak eClehilirler. 

günü saat 15 te beledif' 

'"ıe yüzde 7 ,5 pey akçes•ı 

Fazla izahat almak i9tiyenler 
müraeaat edebilirler. 

·~I 
belediye kalell11 

4 1 399 __.,, 
B..ıchtı yer: TürkdiJi matbaa11-BahktJİ' 


