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Y enikabine R~i ı Rikki iyor ki~ 
tlN M.LLETI TESL.M O MIYACAKTIR. 
A ERIKA, SOVYETLERE GİDECEK HARP 
~ ZIMINA AM ARGO KOYDU 
lktısat 
~~kaletinden 

IFfin DôD~r P~t:~©ıtiifil©VY G~rö AO<dlna 
D©\tr ~<6 Rl\JI~ T8©ltrllkn ôtnlillh1~ E<dlüO©.lla 

1 Londra. 2 !RadyoJ vetleri Norvsk, Repola isti MACAR ıt dileğimiz Finlandiya cephesinde harp kametinde ilerlemektedir. 
~- __ ..,.,..,... devam etmektedir. Kavnis kasabası, Konis 
Nııyiin, lıele!/iyelı•rı•:ıit Londra, 2 lRadyo} - demiryolu işkal olunmuştur. Meclt'sı·nde Mebu' sı'ar 
f.ıbr;/w/.?r/;ı Jı11s11si f 
falırik:ıltlmı mtııH/ 1,,,_ Leningrat m·ntakası Erkanı Fin,and iya k ta la n geri çe 
sair ihli_ıirıç/:11·11:1 lıir harbiyesi Leningrat cıvarm kilmekte, halkı da zorla be 
e/r/e iı/tt re Pf 11Pk bir 1 daki askeı i kıtalarm ileri raberlerinde geriye götür 
-:.;ırurP-1 olmuştur. harekata d evam ettiğini bil mek tedir. , 5 Finlandiya ta 

~ A.\trupanın öbür ucunda dirmektedir. yaresi, 'l Sovyet tayaresi 

~~Uak veren harp daha ilk Bu tebliğe göre, Rus kuv !5o 111 dörrlüncii sııyfa da] 
\ı ltıılerinde utop yekiin sa 
a~)) old - ·· t d' D h l ugunu gos er ı. er· Lüksenburg hududunda Alman askerleri 

~ ~ dünya iktisadi devrimi 

~~etinde büyük bir tahavvül Almanya Sar ve Mozel boyun
ıf:~~·ı oldu. Harbe giren mil 
IQ .. 

1
1!rle bitarafJar arasında ca tahkimat yapıyor. 

~. 111lasebetlc:in kesilmesi de-
,:~lerin tehlikeli hali harp Londra, 2 1 Radyo ] - nıllllllllllllllllllÜll-llll-llllW_m_lllH-llll-Dll-lllH-OI0-1111-11111-1 1 

llas k k k- Lüksemburg hududunda Al GAZETEMI·z ÇU ına uza ve ya ın, u-
1 ~ Ve büyük. bütün millet man askerleri manevra ya-
.~.tı Yeni tetbirler almağa i pıyormuş gibi büyük hare- B LJ GÜN 
litı.ruktcdi. Memnuniyetle söy- 1 katta bulunmaktadırlar. Al , 6 Sayfadır 
Y~biliriz ki hilkumetimiz manlar Mozel ve Sar boyun-

~ ' 
~ lllühim tetbirleri tehlike ca tahkimat yapmak tadır. umuıııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııoıııııııııııı 

tıı 1 

lt tı başgösterdiği ilk gün-
h l'cie alarak çok isabetli bir 
~ ~tekette bulundu. Yine bu-

t!:ı tağmen harp vaziyeti 
t~f "Y1sile hissettiğimiz ufak 
bu de sıkrntılar varsa, bunlar 
ti~ tij,l devlet:erin fazlasile 
Yduğu darhk!ardar. 

ı, ~u harpte dünya millet 
"
1ttin ·• t k b" ~~k muş ere ve en u-

~f sıkıntısı petrol, beuzin 
~if lnazot gibi maddelerin 
"' kYebidiğinden ileri gel
tı, ~ tedir. Bu maddelerin 
"lıarip memleketlerde bü-

KEMAl DEMİRAY 
!Sonu dö rdüncü sayfada] 

İNGİLİZ KRALI 
Yakt nda Müttefiklere Hitab Edecek 

İngiliz Ordusuna Yeni Kuvvet
ler İltihak Ediyor. 

Londra, 2 IRadyoJ - İn 
giliz Kralı dün sabah krali . 

yet meclisine riyaset etmiş, 22 
yaşındaki efradı silah allı 

na davet eden kararnameyi 
imzalamışhr. 

Londra, 2 (Radyo} - İn
giJiz Krah Sa Majeste Corç 
yakında radyo ile müttefik 

!ere hitabeden bir nutuk 
söyliyecektir. 

Londra, 2 1 Radyo l - İn 
giliz ordusuna yakında iki 
yüz bin kişi iltihak edecektir. 

Britanya hükumetinin çı 1 

kardığı Milli Müdafaa bo
nolarından 9. bin sterJing 
hisse satılmıştır . 

"Yaşasın Finliler,, di
ye bağırdılar. 

Londra, 2 l Rodyo ] 
Macar ajansı Rus · Macar 
hududunda çarpışmalar ol 
duğunu bildiren haberleri 
tekzip etmiştir. 

Mamafih Rotenya havali-
sinde tahkimat yapılmıştır. 
Macar meclisinde mebuslar· 
dan bir kaçı "Yaşasın Fin 
liler! ,, diye bağ'ırmış ve di-
ğer bir çok mebuslar buna 
iştirak etmişlerdir. 

FRANSIZ 
Ayan meclisine 

Hükumet fevkalade 
salahiyet verdi. 

Paris, 2 IRadyoJ - Fran· 
sız Ayan Meclisi 23 reye 
karşı 259 reyle hükumete 
fevkalade salahiyet verdiği -
ni kabul etmiştir. 

Bir İsveç vapuru battı 
Londra, 2 \Radyo] - Se 

kiz bin seksen iiç tonluk 
Norveç Bandıralı Roal va 
puru Şimal denizinde tor 
piJenmiştir. 

44 Kişilik mürettebatı bir 
İtalyan vapuru tarafından 
kurtarılmışhr. 
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3 Birincikanu~ 

C. Halk Partisi Kaza Kongresi 
Fe ıkaiö"de ~ 8r8retli oıd&J 
INT H P BÜYÜK BİR ER ESTİ iÇiNDE YAPıLDI 
Dilekler ,.l"elkik )lımıııı ı·,ıli. I~ ıı K ıs<t lliı· Za ııı<tı1dı1 

' "ıı lıa k k ıı k I~ t ti ı· il ııı e 1 t~ ı· i li «• ı·tıı·l•ıştı rıı,ıı. 
Diinkii sayımızda da bil

dirdiğimiz üzere, Cumhuri
yet Halk Partisi merkez ka 
za heyetinin yıllık korıgresi 
cuma günü yapılmıştır. 

O gün, Parti binası Türk 
ve Parti bayraklariie süslen
miş, gece de elektrikle ten
vir olunmuştu. Toplantıda 

valimiz Recai Güreli, hiikü 
met erkanı, Parti vilayet 
idare heyeti ve davetliler 
hazır bulunmuştur. Delege
lere ve davetlilere Parti 
tarafından çay ve bisgüvi 
yerilmi~tir. 

Kongre tam saat 15 de 
Parti kaza reisi Vahıf Ispar
talının riyasetıude açılmış ve 

I·\11 ti Reisi Pertev Etcioğlu 

Vasıf Ispartalı, Partimizin 
Yüce Banisi Ebedi Şef Ata 
türkün aziz ruhlarına hür
meten, Kongre azalarını 
ayakta beş daldkalık bir ıü 
kuta davet etmiştir. 

Bundan sonra, kongre re 
is ve reis · vekilJiklerinin in 
tihabına geçilerek ve işari 
reyle riyasete Naci Koda 
naz ve reis vekiliğine Ha 
san Kaptanoğlu, katiplikle
re de Hacim Adaş, Muzaf 
fer Uzkur seçildiler. Kon
gre reisi Naci Kodanaz or-

V.ılım l Recaı Gür l ı 

taya gelerek delegelere te- makamınd n bil<lırilmiştir. 

şekkürde bulunmuş ve ida- İkinci celsede büyükleri 
re heyetinin bir senelik me- mize tazim telgrafları çekil
sai raporu okunarak kabul mesi hakkındaki takrir oku 
edilmiştir. Bundan sonra ni narak kabul olundu. Encü 
zamname mucibince bütçe menlerin mazbatalarının ok 
yapma ve hesap tetkik et
me encümenile dileklerin 
tetkiki, encümenin seçımı 
yapılmıştır. Biitçe, hesap 

yapma encümenine işari 

reyle Kepsüt delegelerinden 
Basri Eren, Cemal Keçeci 
oğlu, İvrindi delegelerinden 

İbrahim Karagöz, Bigadıçtan 
Rasim, Korucudan Ali Os
man, Karaisa nahiyesinden 
Hilmi Yırcalı, Ba~acaktan 
Ali seçilmişlerdir. 

Dilek encümenine ayrılan 
lar da şunlardır: Sabri Ko 

çak, Abdi Ağabeyoğ!u, Ah· 
met Kula, Suat Özer, Ali 
Uzkan. 

Seçimi müteakip, Encü
meneler raporlarının hazır
lanması için celsenin yarım 
saat tatil edtldiği riyaset 

unmasına geçilerek, hesap 
tetkik encümeni, 940 senesi 
kazn idare heyeti biitçesi 
kabul edildi ve biitçe gelir 
1600, masraf 1600 Jira ol· 

mak üzere tesbit edildi. 
Dilek encümeni mazbata 

sı da okundu. Dilekler üze 
rinde madde madde durul 
du. Dilekler arasında şunlar 
vardı: 

1 - İvrindi ve korucu 
nahiyeleri niıı dilekleri: 

Korucu ve Bergama yo 
lunun yapılması, Korucu ve 
İvrindi nahiyesi mektepleri 

ne bir muallim ilavesi, Gün 
görmez İvrindi arasındaki 
Kınık köprüsünün tamiri. 

Yollar ve köprüler hak
kındaki dileklerin vilayet 
makamına arzedilmesi kabul 

edilmiştir. .
11 

o 
2 - Halalca nahiyesı 

dilekleri: ı0İ 
Ovaköy köprüsünün tı "' 

ri, değirmen. arkının dı 
dere mecrasının tenıizleP, 
·ı . . . b 111ecr rı mesı ıstenmış; u ··y 

far yüzünden Halaicak
0,J. 

arazisinin sular altınd~ ~ e 
dığı söylenerek vıh•1 
makattıından temennide ~ 
Junul rasma karar verilfll 
tir. 

3 Ayşeb cı 
Jekleri: 

Köylüye alatı ziirr41İ 
tevzii istenmiştir . 

4 , Y 'k·· ·· dl ide' - enı oyun ı e 
Y enikôyiin eskid~n ıı:ı 

1 

Koıı).!rt' Rei~i Naci Kodıırı 
\ 

ye olduğu hatırlatılmış 

yine Yeniköycle nahıye $ 

kilUının kurulması isterııı'l1 

tir. . ~ 
Bu, teşkiHt meselesı 17" 

duğundan temenniyatta f 
tı 

lunulması kararlaştırılnı•.f 0 5 Şanılı nahiyes; 

!ekleri: 
e~ 

Yolların yapılması, ııı .,e 
tebe bir mualJim daha 
rilmesi. . 0. 

6 - Kepsüt nahiye!!• 

lekleri: ·~ 
Harap köpriilerin taıı11 

istenmiştir. fl 
7 Bakacak nahite e 

mekteplerine muallim ;.st 
mektedir. 

8 - Hacıilhey 
ceşme ve yollarının 

d 

~ 

t 



bele· 
lttekkllr 

l<aaap
deresinin 
lcalan kıs 

da yapıl · 
iıtcmiş 

yeniden 
temennisinde bu 

nahiyesi, 
k6prüaünün 

llDı, Ziraat bankası 
n köylüye verilen 

Parası muamelesinin 
..:•ba ıilratla yapılma· 

lı elllİf tir. 
Savaştepe nabiyeıi, 

.. ribi tiltiin yetittir 

ıc_, idare Heye~ne S cileu 

~ Vasıf lspa l8lı 

~ ,ıçin Viliyetin alikasın 
l.7 _ •e Çukur Hüseyindcq 
~elire kadar yolun ve 
hl talar köprüsilnün ya
~--ından dolayı Vilayete 
~ lcktır edilmesi dileğinde 
l-. '-blhUf ve kabul olunmuş 

'" > 1.1 Konakpınar nabi 
,~'· mekteplerine bir mu 
llt 1"1 daha ilavesini, şösenin 

lll•lini istemiştir. 
. 13 - Pamukçu nahiyehi· 
~· lllcvcut iki muallim ili 
~ttıa bir üçüncü muallim 

ha veri meıini istemiştir. 
di 14 Bigadıç nahiyesi 

lekleri: Malzemesi nahiye-

~' •it olmak üzere.. VilAye· 
il Yardımile yeni bir mek
~ yaptlnlrnası, ilk mekte 
-I cle•am etmiyen çocuk ve 

tri•den alınmakta elan 

Seçilen Mu1affer U:.ı:ku .. 
cezanm arttırılması, Si· 
mav köprüsünün b ton 
olarak yapılması, frengi mü· 
cadele tetkilitmın yeniden 
kurulması istenmiştir. Bu 
dilekler üze inde hararetli 
münakatalar yapıldı. Bu kıs
man kanuni mesele olduğu, 

binaenaleyh vekaletler nez 
dinde temenniyatta bulunul· 
maıı için vilayet makamına 
arzana karar verildi . 

Hundan sonra da batka 
dilekler ilzerinde Kepsilt de
legesi Basri, Karamank6y, 
delegesi Şaban, Karaisa de 
!egesi Cevdet Karaoğlan 
Hasan Kaptanoğlu tarafın 
dan münakaşalı temenniler· 
de bulunuldu ve Rasim Ça 
ğan tarafından tohum ıslah 
istasyonu açdması istendi 
ve bu Ziraat Vekaleti nez 
dinde temennide bulunulma
sı kabul edilmiştir. 

Dilekler üzerinde mllna 
kaıalar ıona erdıkten son
ra celse bq dakika tatil 

Parti bin.ı ,, ı 

edildi. 
Celse tekrar laçıldığı za 

man, kaza idare heyetinin 
gizli reyle seçimin geçilc 

(Sonu dordüneü sayfada) 
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Final maçı 

Bandırmalllann iti
razı üzerine tehir 

edildi. 
Lik maçlarının finab, Hav

ran ve şehrimiz gençlik ku
lüpleri arasmda bugün Ali 
Hikmet Paşa stadında ya-
pılacağını yazmıttak. 

Öğrendiğimize göre, Ban· 
dırma gençlik kul6bllnlln üç 
hafta önce şehrimizee yap 
tağı bir maçta, lisanssız bir 
oyuncuyu, - bölgenin müsa 
adesi var diye, oynatmak 
istemişlersede, ellerinde milı· 
bit bir vesika bulunmadı
ğından bikem bu oyuncuyu 
oynatma mıştır. 

Bandırmalılar, bunu sebep 
göstererek o tarihte yapı 

lan maçın tekrarlanması için 
bölgeye müracaat etmişler

dir. 
Bu itiraz, lik heyetinin 

tanzim ettiği fıküstür ve ta 
limata aykırı ise de, vazi 
yetin tavazzu etmesi için bir 
defa daha tetkik edilece 
ğinden bu haftaki maçın İş· 
ar ihire kadar tehir edıldi 
ği anlaşılmak tadır. 

1 Edremit 
C. H. P. Kaza kon 
gresi parlak mera

simle açıldı. 
Edremit, 2 [ Huıuıl ) 

Cuma gilnO, C. H. Partili 
kaza kongresi parlak bir 
merasimle açıldı. 

Parti binası bayraklarla 
süslendi. Kongreye hilkOmet 
erkanı ve kazamızın ileri 
gelenleri davet edilmiftir. 
Nahiyelerden relen delege· 
lerle Parti salonu aizına 
kadar · dolmuftu. 

Kongreyi, kaza idare bey · 
eti reisi açarak, AtatOrklln 
aziz hlbralannı taziz için 
hazırunu bet dakika ihti· 
ram ıük6tuna davet etti. 
Bu arada bilyüklerimize ta· 
zim tellerinin çekilmesi ka 
rarlattınldı. 

Bundan sonra, kongre reisi 
ile katiplik intihabı yapaldı 

ve bilihere ruznameye gö
re müzakerelere batlandı .. 
Delegeler, açık ve serbest 
bir surette dileklerini söy
ledil~r. Köy ve nahiyeleri 

Lise son sınıfının çayı 
nin ihtiyaçları anlataldı ve 
bazı yerlerinde dakikalarca 
münakaşalar cereyan etti. 
Bu arada Partiyi ilgilendi Lise Felsefe öğretmeni 

Enver Demirin Kütahya Mü-
dürlüğüne tayin edilmesi do 
layısile, kendisini çok seven 
talebeleri tarafandan dün 
akşam ıerefine lisede bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Öğretmen ve talebelerin 
hazır bulunduğu bu ziyafet, 
çok nezih bir hava içersin· 
de geçmiş ve bütün talebe 
ler öğretm~n erine karşı bes· 
ledikleri sevgi ve saygıyı 

bu suretle bir defa daha 
tazelemişlerdir. 

Acı bir kayıp 
Devlet Demiryolları Üçün 

cü işletme hesap işJ»rİ ka
lem tefi Ali Turgut Gürçay 
dün gece saat 1 30 da ani 
olarak havala gözlerini ka 
pamıt ve biUün İtletme, 
memur ve arkadaşlarmın 
göz yaşlara arasında büyük 
mersimle ebedi istirabatgi
hına tevdi edildi. Ailesi 
efradına sajhk dileriz. 

ren itler üzerinde de görlltill· 
dükten sonra idare heyeti 
intihabı yapaldı. 

Balya 
Parti kongeresi de 
çok hararetli oldu. 
Balya, 2 [Hususi] - Vi

IAyet Parti Heyetinden Hal-
kevi Başkanımız Sadık De
niz Balyaya giderek Parti 
ka:ta kongresinde Partimi 
zin yaptafı biiyilk bizm~tle · 
ri tebrüz ettirmittir. 

Kongreye nahiyelerden 
gelen blltlln delegeler i•ti 
rak etmiş ve bilhassa dilek
ler tizerinde hararetli m& 
naka,alar yapılarak temen 
niyatta bulunulmuftur. 

Kongrede kaynıakam Sab 
ri ve htikümct erkAnı ve 
birçok davetliler hazır bu 
lunmuflardar. 
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İktisat 
Vekaletinden 
Bir dileğimiz. 

[Bat tarafı birinci sayfada] 

tün fabrikalara ve ordulann 
motörlü vaııtalarma eskisin
den fazla lüzumlu oluşu, di-
ğer taraftan denizlerdeki 
abloka bitaraf memleketlerin 
iktisadi vaziyetleri üzerinde 
de bir sıkıntı doğurmuıtur. 

lıte yine bu yüzden· 
dir ki, şehrimiz beledi-
yeainin de elektrik fabrika
aını iıletecek mazotu te-
min edememek vaziyetinde 
kaldığını işitiyoruz. Beledi 
yem izin f zmir ve İstanbul 
fibi merkezlerde yaptığı te
şebbtııler mUsbet bir netice 
vermemiıtir. Bu hal böyle 
devam ettij'i taktirde bir
kaç gün sonra bütün şehir 
karanlıkta kalacağı gibi ma
zot ile İfliyen veya elektrik 
fabrikasından aldığı ceryan
dan istifade eden fabrika-
larımız çalışamamak vaziye 
tine dnıeceklerdir. Bu se-
bepten, bir · un fabrikamı 
zın faaliyetini tatil ettiğini 
haber almaktayız. Şehrimiz
deki fabrika ve müesseaat 
sıkıntılı vaziyetlerini ve en 
diıelerini belediyeye müra 
caatla anlatmış bulunmakta
dırlar. Belediyemizin, bu hu· 
susta İcabeden makamlara 
baı vuracağı tabiidir. 

Diğer taraftan şehrimizde 
çuval sıkıntısi da hisaolun-
maktadır. Gerek mazotun 
ve gerekse çuvalın sıkıntı 
ile temini un fiatları üze 
rine de tesir etmiıtir. 

Memleketimizde, mevzuu· 
babı ettiğimiz sıkıntıların 

izalesi için, mazot, benzin ve 
saire gibi bulunamıyan mad
delerin temini yolunda Ti
caret Vekaletimizin tedbirler 
alması icabettiği kanaatin· 
deyiz. 

T0RKDb.t 

C. H. Partisi kaza kongresi 
(Baş tarafı üçüncü sayfada] alakadan dolayı teıekkür 

ceği bildirildi. etmi,, şimdiye kadar vali 
Bu esnada Vilayet Parti Recai Gürelinin her dileği 

Reisi Pertev En tcioğlu Par- yerine getirmek için sarfet
ti tarafından hiçbir nam· 1 tiği emeği takdirle yad et
zed gösterilmediği ve her· j miştir. 
kesin dilediğini seçmekte ' Valimiz Recai Güreli, Per-
serbest olduğunu söyledi. tev Etçioğlunun a6zlerine 

Reylerin tasnifi netice mukabele ederek, tqekkür 
sine, Vasıf Ispartalının 38, ı de bulunmuş ve demiıtir ki: 
İsmail Tiridoğlunun 38, Meh· 1 «Kudret menbaımız Parti 
met Keklik 35, Muzaffer dir. Biz oradan kuv•et ala 
Uzkurun 35, Halil İbrahim 
Madenlinin 3 3 reyle intiha
bı kazandıkları anlaşıldı. 

Bunu müteakip dört im
zalı bir takrir okunarak ka
za idare heyeti yedekle
rerinin işari rey le seçilmesi 
kabul edildi. 

İkinci bir takrirde vilayet 
idare heyeti kongresine sc 
çilecek delegelerin işari rey-
le tayini isteniyordu, bu da 
kabul edildi. 

Ve intihap neticesinde, İs
mail Tiritoğlu, Mehmet Kek 
lik, Vasıf Ispartalı, Ali Öz
kan, Emin Güvensel, İsma 
il Kasapoğlu, Muzaffer Uz· 
kur, Avukat Şamil, Faik 
Devecioğlu, Şükrü Kaya 
larlı, Halil İbrahim Madenli. 
Cevdet Karaoğlan seçildiler. 

Yedekler de aynı şekilde 
tesbit olundu. 

Söylenen nutuklar 
intihap reyleri tasnif olu 

nurken Parti reisi Pertev 
Etçioğlu ayağa kalkarak 
delegelere, memleket mcse 
lelerinde gösterdikleri derin 

J IC9' 

yoruz. Dileklerinizi imkin 
dahilinde yerine getireceji
mizden emin olabilirseaiz," 
Demittir. 

Kongre Reiai Naci Koda· 
naz, «Türkiyenin tarihi ve 
mesuliyetini, yeni Tlirkiye
nin temeli atılırken yükiinli 
sırtına alan Cumhuriyet 
Halk Partiıinin yaptığı. biz 
metler büyüktür,, Demiı, 
Partinin memleket içindeki 

ı büyük ehemmiyetini tebarilz 
ettirerek kongreyi kapamıı 
tır. 

Kongrenin toplantıaı mü
nasebetile Reisicumhur Milli 
Şef lsm t İnönüne, Başvekil 
Refik ..ı aydama, Büyük MH 
let mecliıi Reisi Abdülhalik 
Rendaya, Parti Genel Sek 
reteri Doktor Fikri Tüzere, 
ve liölge Parti Müfettifi 
Doktor Mustafa Bengisuya, 
saygı ve bağlılık telg· 
rafı çekilmesine dair yedi 
arkadaş tarafından verilen 
takrir kabul edılerek teiı· 

raflar çekilmiştir. 

1ıııııııııııımmnuı·uııuıııııııııııınıınıııııınııı:mıııııımııııııııııuıııııınnooııuıııııınınıuı111 

~aDok.esnr 
Bağrı arslanlar yuvası, yurdu ve yeri 
Ağaçlıklar içinde gizli Balıkesir 

Asırlar önce kahraman Tiirkler eseri 
İftihardan, gururdan sisli falı kesir 

Her akşam, sabah sislerle dumanlı başı 
Yurdumun her yeri kadar görmüş savaşı 
Ne büyük hatıra taşır toprağı taşı 
İçli bir duygu ile hisli Balıkesir 

AVNİ GÜLER 

b 
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u ma e erın mem e et a 
bilinde tevziini bir elden 
idare etmeli, belediyeler ve 
şahıslar elindeki fabrikalar 
için mazot veya diğer mad 
deler, ihtiyaç nisbetinde 

tevzi edilmelidir. 
ÇOnki, artık bua-Un bele· 

diyeler ve şahıslar, fabrika
ları için icabeden ve temini 
güçleşen mazot, benzin ve 
saire gibi maddeleri kendi 
başlarına temin edemiyecek 
haldedir. 1 

Şimdiye kadar çok İsa-

betli kararlar veren lktı1&t 
Vekaletimizin, fabrikalar1 1 
mızm normal çalışmalarını 

devam ettirecek böyle bir 
tedbiri almakta gecikmiye 
ceğini umuyoruz. 

KEMAL DEMiRAY 

Fin Milleti T es
lim Olmıyacaktır 

[Bat tarafı birinci sayfeda] 

diiımilftilr. 

Londra, 2 [Radyol -
Norveçten bildirildiğine gö 
re, Finlindiyalılar, Sovyetle 
ria din İfjal ettikleri Pet· 
sanodan geri atmışlardır. 

Ladogodaki Sovyet or 
duau m6temadiyen ptııktır· 
ttılmektedir. 

SoYyet filoaa Helıinkiye 
asker çıkaramadığından 

uaklqmııtır. 
Rulann 8600 tonluk pet 

rol harp ıemiai yaralanmıı 
ve uzaklqmııtır. Bir Sovyet 
muhribi batırılmıttır. 

Londra, 2 (Radyo 1- Fin 
baıkumandanı Mandel'haim 
orduya hitabede bulunarak 
lstiklil aavaıının devam et 
tij'ini bildirmiıtir. 

Londra, 2 !Radyo) 
İtalyan gazeteleri, Finlindi 
ya milletinin taarruza karşı 
gösterdiği ceıareti bilhassa 
kaydetmektedir. 

Gazeteler, Sovyet hare 
kitının Almanya aleyhine 
olduğunu işaret etme-ktedir. 

Londra, 2 !Radyo) 
Royter: 

Amerika Reisicumhuru 
Ruzvelt sivil ahaliyi \'e bas· 
tahaneleri bo .nbardıman et 
memeleri hakkındaki mesa · 
jma her iki biikumetten de 
ce•ap almadığını matbuata, 
bildirmiıtir. Amerikanın ta· 
Ya11ut teklifine de Rusya 
cevap Yermemiıtir. 

Sovyetler birliği ile Ame 
rikanın diplomatik münase 
betlerinin kesilmesi müm 
kilndür. 

Londra, e [Radyo I -
Hariciye nazırı Hull gazete 
cilere verdiği bir beyanatta 
Rusyaya gidecek silahlar 
üzerine de ambargo kona 
cağını bildirmiıtir. 

Londra, 2 [Radyo) -
Dün Helsinki şehrine dört 
taarruz •uku bulmuştur. 

22 Tayare bUcOmü olmuş
tur. 

Londre., 2 [Radyo) - Ye 
ni Fin kabinesi Maliye Na 
.ıırı Rikki Ristonun kurdu
ğu bildirilmektedir. Kabine· 
de Tanner ve Parsiki de 
vardır. Tanner, Rus Müzake 
relerinde bulunmuıtur. 

Londra, 2 (Radyo J - Ha 
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ltkesfr Askeri SatınAlma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve mik 

rı Yazılı 2 kalem kuru Fasulye eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminat
tıle ihale şekli ve günleri yine aşağıda gösterilmiştir. 

1
. 3 - Evsaf ve şartları her gün komisyonda görüle
ır. Eksiltmesi Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun-

a. Yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve 
<itten bir saat evveline kadar kanunun 2-3 maddesin 
~ki gösterilen vesayikleri ve muvakkat teminatlarını 
!lvi teklif mektuplarını komisyona makbuz mukabili 
·;1liın etmeleri liizumu ilan olunur. (Postada vaki ge 
1"11lıeler muteber değildir. 
llhl!lmmen Muvakkat 

l
bedel teminat Miktarı Cinsi 
r. Kr. Lr. Kr. Ton İhalesi ve saati 

100o 00 825 00 88 K. Fasulye 5/12 939 11 de 
2625 00 196 88 21 K. Fasulye 5/ 12/939 16 da 

Nereye ait ne şekilde yapılacağı 

ttalıkesir için Kapalı 
Bandırma )) Açık 

Nazırı Tanner Finlan
a hükumetinin bir anlaş· 

~ t . . 1 ~ 
emınme ça ışacagını 

dirrniştir. 
ijalbuki Moskova Radyo 

ii bu sabahki neşriyatında 
ilerden "Melun herif!,,Di-

~. bahsetmiş ve Rusyanın 
illı~kerelere girişmiyeceği
Soylemiştir. 

londra, 2 [Radyo] 
~"'Yet Rusyanm Finlandi 
Ya tecavüzünü Almanyantn 
llvaffakatile yaptığı söy
lltnektedir. 
londra, 2 !Radyo] 

:tıliter Ruslara mukavemet 
0
&termektedir. Şimalde 

;rtsa.mo civarında Ruslara 
t 1 koymaktadır. 

a. Yeni Fin kuvvetleri Pert 
~ayı almışlardır. Hankoğ 

a eleri topçu ateşi altmda
ıt. 

j'\hnanlaı ın Helsinkideki, 
l'llanlar s.:hirden çıkama-a . 

~t tı Rusların bombardıman 
.. lllelerine mani oldukları 
(ı}'leniyor. 
~· Helsinki, 2 (Radyo J 

'tı başvekili Rikki dün ge 
f e radyoda Amerika ya at-
etı b· k ·· l · t' ır nutu soy emış ır. 
~Başvekil nutkunda ezcüm-
Şuntarı söylemiştir: 

~f: Finlandiya daima müza 
~d~elere hazırdır. Kabul 
"1 •lrnediği takdirde kendi 
l ~kaddera tımm kendimiz 
~ilYin edeceğiz. Siyasi ufku 
~~tanlık görmeyoruz. As 
f:tle .. · . k h .. ıiilf .ımız a ramanca mu-
~~ada bulunmaktadırlar. 

t._k ın milleti teslim olmıya
~Q ve sonuna kadar harp 

ecektir.,, 
Paris, 2 {Radyo] - Mo-
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. Kayıp şahadetname . 
1936 Senesinde Güre ilk 

okulundan almış olduğum 

şehadetnamemi ~ kaybettim. 
Yeni sini alacağımdan hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Gürede bakkal Hay-
rettin oğlu Ömer 

lotof Amerikan Sefiri Stan 
yuhardı kabul etmiştir. Se-
fir Ruzveitin açık şehirlere 
bombe.: atılmar"~sını rica et-
miştir 

Paı is, 2 [Radyoj Hel 
sinki üzerine yeniden bom 
balar atıldı. fülhassa taya 1 

reler petrol depolannı tah-
rip etıneğe çalıştılar. 

Paris, 2 'Radyo] - Bu 
sabah yeniden Helsinki bom 
bardıman edildi Ölenler 
arasında birçok kadınlar ve 
çocuklar vardır. 

Paris, 2 [Radyo] Elek 
trik mühendisi Alim Sko
nP.n Politikenin üzerine dü · 
şen bombalarla ölmüştür. 

Paris, 2 !Radyo1 - Fin 
landiyadan Norveçe giden 
yollar mültecileri~ doludur. 
Evvelki gündenberi Helsin
kiden yüz bin kişi ayrılmış 
br. Bunlar yaya ve pekaz 
bir eşya ile yollara düş
müşlerdir. 

Londra, 2 [Radyo) 
Moskovadan bildiriliyor: Fin 
lancliya ordusunda isyan 
çıkmıştır. Maksat Rikkiyi 
yıkmak ve Rusyanm mua-
venetini istemektir. 

Rus - Fin hududunda asi 
bir hükumet kurulduğu ve 
bu hükumetin Komonist 
ideolojisini kabul ettiği bil · 
dirilmektedir. 

Orman çevirge müdürlüğünden: 
1 Balıkesir vilayeti Gönen kazasının paşmak 

devlet ormanından 169 metre 3 kayın eşcarı 20 gün 
müddetle nçık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

3 Kayının beher metremikabı 210 kuruştur. 
4 İhale 11112/939 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 26 lira 72 kuruş. 
6 Satış orman kanunu muvakkat 6 ncı madde-

sine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 
4 1 ·-373 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vtlayetinin Gönen kazasının Çıkrık 

ormanının (2) numaralı maktadan (104 1 metre 3 mikap 
Kayın eşçarı (20 ı gün miiddetle açık arttırılmaya çıkarıl 
mıştır. 

2 - Sahş fi alıkesir orman müdürlüğünde yapıla 

caktır. 
3 - Kayının beher metre mikabı (210) kuruştur. 
4 İhale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartesi 

günü saat ( 15) de yapılacaktır. • 
S Muvakkat teminat {16) lira (38 kuruş 
6 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı madde

si gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna · 
meyı görmek istiyenlcrin orman müdürlüğüne müracaat 
ları 

4 1 374 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin Gönen kazasının Çıkrık 

ormanını (1) numaralı maktamdan 1 fO metre 3 Kayın 
eşçarı 20 gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Satış Bahkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

3 - Kayının beher metre 3 !210) kuruştur. 
4 - İhale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartesi 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 17 lira 32 kuruştur. 
6 Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad-

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğü 

ne müracaatları 
4 - 1 375 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 Balıkesir vilayeti Edremit kazası dahilinde Sa· 

rıtepe ormanından çıkarılmak üzere (1949) kental çam 
kabuğu (20) gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla

caktır. 

3 - Çam kabuğu kentali (40) kuruş 
4 - İhale 11112/939 tarihine tesadüf pazartesi gü

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat temin 58 lira 47 kuruş. 
6 - Satış orman kanununun muvakkat (6) ncı mad

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müraca
atları. 

4 - 1 - 376 

Sahibi: Balıkesir mebusu HA YRETTIN KARAN 

Neşriyat müdürü : FUAT BIL'AI 
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Orman Çevirge müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir Vilayetinin merkez kazasının mezar

lık devlet ormanından 1772 kental meşe odunun 20 
gün •1 üddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Ç)dunun beher kentali 8 kuruştur. 
3 - ihale 14/ 12 939 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 15 de Bahkesir orman müdürlüğünde yapıla 
cakhr 

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

desi gereğince rnahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat-
ları ilin olunur. 4 - 1 - 383 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
l - Halıkesir Vilayetinin merkez kazasının Elma 

cık devlet ormamndan 1604 kental meşe odunun 20 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 ,9dunun beher kentaJi 8 kuruştur. 
3 ihale 14/ 12/939 tarihine müsadüf perşembe 

günü saat 15 de Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 9 lira 62 kuruştur 
5 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad · 

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat 
!arı ilan olunur. 4 - 1 - 384 

Devlet Demiryollan 3 ncU 
İşletme Müdürlüğünden: 

Akhisar istasyonundaki büfe üç sene müddetle 2490 
sayılı kanunun 41 nci maddesine tevfikan açık arttır
ma suretile kiraya verilecektir. ArttırRla Balıkesirde 
3 ncü İsletme binasınasındaki arttıma komisyonunda 
11/12/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Senelik muhammen bedeli bina vergisi dahil 221,50 
liradır. İstekliler 16,60 lira muvakkat teminatı Akhisar 
istayonu vezneıine veya Bahkesirdc İşletme veznesine 
yatırarak alacakları makbuzla ve kanuni manileri ol
madığıaa dair vesika ile birlikte yukarıda tayin edilen 
gün ve saatte arttırma komisyonuna müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname İ'lletme Müdürlüğünden ve Ak
hisar istasyonunda parasız alınabilir. 

4 1 377 
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1 KIRTASİYECİ 1 
1 K A O R İ UZ KUR ! ı 
i Paşacami caddesinde her türlü kır-1 

1 tasiye . levazımını ucuz olarak temin 1 
edebilirsiniz. 1 

1 Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar İ 
"----Biilnıın.nrrmıtn1111111m•__, 

Basıldığı yer: Türkdili mııtbaası-Balıkcıiı 

tiitc>'.~~~~w.~~~+.W.~~~~Wlt .. 
~ 
~ DOKTOR 
~ 
~ Fahriye Altaylı ~ 

1 tı! KADIN HASTALIKLARI VE ooGVrı4 I 
~ BiRiNCİ SINIF MÜTEHASSISI 1 
~ Muayenehane: Mill1kuvvetler caddesi No: 134 

1
1 

~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN 5p...A ~ m 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL 1 
~ VE TEDAVİ EDER. i 
~~~~ .. ~~~Ji~[Ş~~~~~~~l+t~, 
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1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
c:: 

-
~ ,~ 

~I Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı aJtıııdil 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve kaıilcri11e 
~ hizmet eden << TÜRKDiLi » gazetesi bu suretle dab' 
i§g eniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 
§ 
= 
ıı:= 

== == 
TÜRKDİLİ MATBAASI ----- __ ..,,.,.._ ____ ~--.-..-----------
Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce· 

1 
: vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle k0' 

= nulmuştur. 
= 
s= 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
e ! Her yerden sipariş kabul eder ve İstenildiği şe· 
e kilde hazırlar. 

~ DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her türlii 

~ muhaberat için şu adrese miiracaat edilmelidir: 

fi 
~ 
=:ı 
c:::a. 

Türkdili matbaası • Balıkesir 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Her türlü iptidai malzemesi ciheti askeriye' 
den verilmek üzere 10,000 kat elbise ile 5000 takım ça: 
maşırların yalnız dikim işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Zuhur edecek talip ve fiatlara göre bu İfl 11 

tamamının Balıkesir. Bursa veyahut Edremitte yaptırıl· 
ması veyahut bu üç yere taksimi şartnamesi icabı11 

dandır. 
3 Muhammen bedeli 5630 lira olup mu va k1''t 

teminatı 422 lira 25 kuruştur. . 
4 - Şartnameyi görmek istiyen hergün Balıke51' 

kor satın alma komisyonunda görülebilir. ~ 

5 Taliplerin 12/12/939 pazartesi günü saat 1' 
de Balıkesir kolordu 1atın alma komisyonunda kaııd 
nun 2 - 3 maddesindeki vesaikJerile ve muvakkat teoıi· 
natlarile birlikte müracaatları. 

4-1 372 


