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Usya, FinlSndiya-Cemberıayn~uakşam 

U·· ıtimato verdi radyoda bırnutuk 
verecek. 

İh •••• ....... Londra, 13 !Radyo) 

Ultimatom red edildigıv. takdirde Sovyet Çcmberlihn cumartesi a'4a· 
l__ mı radyoda mühim bir ••-

QtaJarı Finlandiya üzerine yürüyecekler. tuk söyliyecektir. 
Londra, 13 [Radvol 

~rika, lsveç ve Norveç ~Ü;~k~~eleri dikkatle takip ediyor. ::.;,~~~~. i~~~~·.i. ~:~:.":: 
'ria 13 tı Çcrnberli.ymn nutkun& 

ı fRadyoJ - Mos- -
l>t -

1 
haber veriliyor: •HHll••-11•174 bir çok siitunlar tahsis et-

•11a "-d ~... mişlerdir. 
'1111'11 iya murabhaslarile 1 v 1 • • k • Nutuk bütün dün~ada de-

~ ~ed:~:~;~r ~=~;!: 
1 

arıcıye e ı• ı rin akisler yapmış Fbulua-
(.~ maktadır. Bütün ran•ır, 
.. ~ er~ler gece yarısından ~h kadar devam etmiştir. I ı • • d •• 1 1 İngiliz, Amerikan gazetelen 
~ F m Başvekil Çembtrlay 
:'ttti .~n~indyamurah~~·ı 1 iZ UD O O• 'n•Q takip ettiği siyaseti 

.'e ultımatom verdıgı ı '-asvip ediyoriar. 
• Yor Alikadarların ver· ı f 1 · ,_, 1 t •• • • t •• Fransız gazeteleri de lo-
k :~mata. gör~ iilti'lla- ı O a gor 4' \! ş U giltere ve Fransanın bera 
'~I eddmezse Rus U • tr d h ı F d bet lığinden bahsedi or ve Hit* 

.... _ ı er a inlan iya 
~ ~ı•rına yürüyecekler ~ Ankara, 13 (A.A.) .•• Hariciye Veki- !erin sözlt!rine .sadık ot ... -

dığmı, Hitler rejiminin bir 

,~tıdra 
13 

IR d ) ı limiz Şükrü Saraçoğlu bu gün saat 17 de 1 uçuruma yuvarlanacağıa11 

':~l R~~.sya ile ;i:ı:ndiya 
1 

~.re~~in .. sarayına giderek Molotofla gÖ· •ı kaydedi)orlar 
, ... dakı müzakereler de- ruşmuştur. . Çemberlayınn nutku et· 
~ ttnıektedir. Finlandiya •DHllllH•-1111111•11~--mlfl--ll r~f~nd~ ... ~~man gazeteleri 
l~ '~•ala K 

1
. k l fıkır yurutuyorlarsa da At-

~ """"'u rı St r~m 
1

~ l a SQVYET KJTAATJ man r ·smi mahfillcrioin ka 
L. 'e p '' • ın . 0 0 ncı tı bilinc>memektedir. 
' \)· otemkinin iştirak et 1 

~·t Saat süten bir ko· E d t 1 d"I ki Maca-·r·· ---R-u-~ s an-
~ ~•uku bulmuştur. Fa· stonya a ayın e ı en topra arı 
'-ıı . lconllfltla hakkında • J 
""' "•ç bir tebliğ neşro- iŞGALE BAŞLADI · aşması 
~='!_tır. \nkara, 13 [Rad} oj Roy-

rh,iden gelen haber- G b" Be R d s İ "f 1 ·ı ter bildiriyor: ~ Finlindiya ihtiyat ar 1 yaz usya a QVye ffiU reze efl e Bükreşten gelen bir ~. 
tt almakta devam et- Polonyahlar arasında musademeler oluyor. bere nazaran Romanyanm 

._-~r. M 1 l \....~ acaristan a vapbğı a11 at· 
~illa beraber Finlln- Ankara, 13 IA.A.f-Sov nu 100 bini tecavüz etmek ma üzerine Romauya, Ma· 
'tL ..._ telrl.fJ · kab 1 yet kıtaatı Estonyada an tedir. >~ ı enn u car hududundan çekilecek 
>~ ~ek şekilde olmı- laşma mucibince mukarrer Ankara, 13 IA.A.] - Ha· a•keri Besarabyaya nakle-
l ~t•bmin edilmektedir. yerleri işgale başlamıştır. vas ajansmm Moskovadan bil- decektir. 
~' · ~•, 13 ( Rad10 ] - Ankara, 13 jA.A.} - Es· dirdiğine göre garbi Beyaz --------
~Norveç, Danimarka tonya ordusu şefi istifa et Rusyada Sovyet müfrezeleri Tallinde müzakerelerde be· 
,...,_ lleı; Rusya Finlla- mİftİr. ile Polonyah zabit ve nefer· lunan Alman - Estonya ko-

-~--•ndaki münasebet- Ankara, 1 ' (AA.] Le ler arasında musademeler misyonu buradaki Ahnaala-
~ :-,diye kadar olduiu tonya, Estonya ve Litvanya olmakta ve Sovyetlerin ha- · rın Almanyaya nakline aid 

"li1niyetlc devamı bu daki Almanların memleket· rekitım• hava kuvvetleri de bir itilaf hazırfom41tır. 
teşehbiislerde bu- lerine nakli için Tallin •e iştirak etmektedir. Maamafih nilkledileceklerin 

~ '1-.. .. •~ır. Rigaya 20 kadar Alman vapu- Çarpışmaların vuku bul emvali hakkında itilaf mev-
~n, 13 (Radyol - ru gelmiştir . duğu mahal büyük ve çok cuttur. Estooya limaalarında 
'~ Birletik Cumhuri- Bu memleketlerdeki Al sık bir ormanlıktır. bekliyen 20 vapur Ahaaa 

" Uçtind) uyfada • man ekalliyetlerinin yekiı Ankara, 13 [Radyo! - tahaasım götürece,ktir. 
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Garp cephesin
deki harekat. 

nkara. 13 1 A .A. ] -
Garp cephe:ı;inde keşif kol
lan faaliyeti ve lopÇJJ ateşi 

of maktadır. 
Paris, 13 )Radyoj 
~ sabahki Fransız harp 
tebliği: 

Gece biitün bölgelerde 
a:akin geçmiştir. Vandda 
d aıan devriyeleri püskür 
tiilıınü tür. 

Londra, 1 J (Radyo] 
ez.elde Almanların Fransız 

ce,phesine bir taarruz yap
tıkları ve püskürtüldükleri 
ita ber veriliyor. 

Öğrenildiğine göre, Al 
manlar bu esnada ilk defa 

karaj sistemini tatbik etmiş
l&rdir. 

Almanların bu taarruzla
nndan maksad esir ele ge
çirebilmektir. 

Paris, 13 [Radyo! 
Fransız resmi tebliği: 12 Bi
riaciteşrin akşamı, Sarbruk 
•ırıtakasında Fransız kıt· 
alannın faaliyeti, cephelerde 
,. ku bulan Alman taarruzu 
p kürtüJdi.i. 

Lendra, 13 [Radyo] -
Pf>lonya Hariciye Nazırı Za 
lisL:i radyoda bir nutuk 
Myliyerek Polonyanm fe
iiket kar~ısında İngiltere 
ile F ra05anm yardıma koş-

111 o1malaruu şükranla 

yad etmi.ştir. 

izmirde hava taarru
zundan korunma tec

rübeleri yapılacak. 
İu11ir, 13 [Hususi] - İlk 

teşrinin 16 net pazartesi 
pnü havadan gelecek teh· 
h .. elere karşı korunma tec
rlbeleri yapılacaktır. Bu 
t.ecriibe gündüz ve gece ola
eaktır. 

Cumhuriyet bay-, 
ramı hazırlıkları.J 

Cumhuriyet bayramı ha 
ı.ırhklan devam etmektedir. 
D1m alqam, balo, merasim, 
temsil komiteleri icap eden 
lrararlan vermek üzere saat 
8 tle Parti biaaamda top 
Jaa•ıtlarclır. 

İ--Ş-E-iR_H_A--E-R-LE_R_i ~,,,,,,,,, 

~-m-ail-Ha-k-kı-Ba ..... lta-cı---V-ila-yet0aimi Encü- Birbirlerini döğm~ 
oğlu istanbula gitti. mende verilen Ah~.~ö;~nay;.a:;:~~~ 

Bir kaç günden beri şeh- kararlar. makinist Yusufun bll:,,.. 
rimizde bulunan Yeni Adam meselesinden dolayı i 

gazetesi sahibi İsmail Hakkı Vilayet Daimi .J·.nciimeni rında münazaa ç.ak~:. 
Baltac10ğlu dünkü İstan· Vali Recai Gürelinin baş- kavga ile neticelendi~ ıJ-, 

kanlığanda toplanarak Gö- b. bır,... bul ekspresile şehrimiz Her ikisi de ır _it 
nen kazasındaki üçüncü ilk d _,rr 

den ayrılmıştır muhtelif yerlerin ell ı ~ 
mektep pavyonunun bakıyei k k" eti' 

Baltacıoğlu, Parti Reisi, dı ları iddia ve şi ay . ..k 
inşaatı için 2517 lira ile açık le~ 

Halkevi Başkanı, Maarif duğundan yakalanars ef 
eksiltmeye konulma ını, Ay .ı•Jell 

Müdürü, öğr ~tmenler ve · larında tanzim eoı tt 
valık istiklal, Cumhuriyet "e Partililer tarafmdan istas- rakla birlikte adJire, 
ve Gazi mekteplerinin 350 

yonda ug~ urlanmış, kendisi- rilmişlerdir. 
lira ile tamir ettirilmesini. 

ne Parti ve Ha!kevi tarafın - _ __..., 
Yagw cılar nahiye merkez mek Kum oynaTfllP".' 

dan birer çelenk takdim ar " 
tebinin ikmali inşaatı için ~ 

olunmuştur. Zahire pazarında ~ 
200 lira ve Sıodırgı Düver le'' -

Çanakkale mebusla
n gittiler. 

Evvelisi gün şehrimize ~el
miş bulunan Çanakkale me
bu~dan dün Eskişehir yolile 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Belediye Reisi Anka-
raya gitti. . 

Belediye Reisi Naci Ko
danaz su işlerini takip et 
mek üzere diin İstanbul yo 
lile Ankaraya gitmiştir. 

Bir tayin 
Halkevi sahnesinde rolle

rını zevkle seyrettiğimiz 

amatör gençlerimizden Cahid 
Albayrak, gösterdiği liyakat 
ve muvaffakiyeti takdirle 
karşılandığından bu defa ken. 
disi Devlet Tiyatro Akade 
misi makyaj asistanlığma 
tayjn edilmiştir. 

Değerli genci tebrik eder, 
yeni vazifesinde muvaffaki
yetler dileriz. 

- -- -
Yarın Gönenle şehri
miz Gençlik Kulüpleri ı 

karşılaşıyor. 
Lik maçlarının üçünü haf

taıı ve birinci devrenin ıo 
nu yarın Bürhaniye - Alihey 
ve şehrimizle Gönen kuliip 
feri arasında yapılacaktır. 

Bu gün Gönen takımı ,eh 
rimiıe gelecek, yarın saat 
tS de ŞeYki İnancın hakem 
liiinde maça baflaaacaktar. 

tepe nahiye mektebine in- cilik yapan Emin ka (JI'. 
şnatı için de 75 lira ile yar- de para mukabilinde,;,,;_ 
dım edilmesine, memleket köyünden Ferhat ile F'fJIİ!. 
hastahanesinde bazı zaruri çu köyünden Aliye dl' 
tamiratın icrası ile Balıke 

sir ve Bandırma merkez mek 
tepleri için mübayaa edil
mek üzere eili ton sömikok 
kömürünün ihalesi ile Erdek 
kazası Marmara nahiyesine 
bu ene tayin edilen ebe 
maa ~ıom verilmesine karar 
verilmiştir. 

Bundan başka dcvairden 
gelen evrak tedkik ve mü· 
zakere edilerek toplantıya 
son verilmiştir. -
Şehrimizde açılan Ak
şam Kız Sanat mek
tebi rağbet görüyor. 

Şehrimizde bu sene açılan 
ve 12 günden beri tedrisa 
tana muntazaman başlamış 

bulunan Kız Sanat okuluna 
gösterilen rağbet ümidin 
fevkindedir. 

oynattığı zabıta taraflı'rf'' 
görülmüş ve oyun •Y'tl ~İ 
lar yakalanmışlar, ~-~ 
veci Emin ve suçlua.r,..J 
kında tahkikata başlat' 

- eİ Serhoş olarak b " 
döğmüşler, beJll 

yaralamış la~ 
Aygören mahall ; 

Mehmet, arkadaşı ~~' 
ile birlikte evvelki ' / 
serhoş olarak Dinkçi!~ 
hallesinde oturan P4 ;' 
isminde birisini eski"'~ 
seleden dolayı d~ 
ve elindeo bıçakla 11 ,_J 
dıkları sırada mahalle { 

• • • • -11~ I 
cısı yetışmış, ayırs-

aialarıoa girmiş, fak•t I 
tecavizler ona da a,,-C/ 
rette ınulıtabele etlltif~ 

j Bu ıırada polis de ./ 
tarafından suçJul~r . Y';ı 
narak adliyeye verıl-"" 
dir. 

Mektebin mevcudu 135 
olmuştur ve kaydedilmek 
için mütemadiyen müracaat 
vaki olmaktadır. 

Öğrendiğimize göre mek- yarala;; idd~ 
tep iki ay sonra bir sergi ~ 
açacak ve o vakit mektebin Cumhuriyet mahal) f 
resim küşadı yapılacaktır. Ahmet isminde birilİı 1,, 

-- den beri aralan a(ı~ :.J 
Hakaret etmiş. nan Anafartalar ~ ~ 

Eje mahalleıioden Mus- ıinden Ahmet Ki, j 
tafa kıu Esma, çocuk kav- çakla batından l2 ~ 
rası yüzünden komıusu bulu 1"-,, 
aao Mustafa ya hakaret etti- iyi olacak derecede 
ii şikayet edildijiaden yarak kaçtıiı iddia f'/ 
auçlu yakalanarak adliyeye. klyet olundupn._ 
verilmittir. · kata bqlumıtbr. 



~ ltiri.atetria l 9S9 

~usYa, FinlAndiyaya 
ültimatom verdi 

~rv, birinci sayfada) linin huzurile bu gün Fin
~0~ıet Rusya nezdinde lindiya murahh_as heyetini 
~ ~tta bulunarak Fin kabul etmiştir. iki dost ara
~·'" de Rusya arasında sındaki ihtilaflar etrafında 

• 1Y~ kadar olduğu gibi bu gün yarın konuşmalara 
. '-'Yetin devamını iste- başlanacağı söyleniyor. 

~t. Londra, 13 [Radyo] 
\ . lllallsadla Amerika Finlandiyanın hükumet mer

k:ık Cumhuriyetleri se- kezi Hel9inki şehrinin ihti 
, 'e•Jinde teşebbüslerde yari olarak bu gün veya ya 
~ 11llıuştur. rın tahliye edilmesi husu-

\ 'lt~ra, 13 (A.A.J - Ame- su_n~a hükiımetce emir veril 

' So\'yetlerle Finlandiya m1Ştır .. 
~ltıdn mevcut muslihane Vaşıngton, 13 [Radyo! -
~ ~~eb~tleri ihlal edecek İsveç ~e. Finlan~iya h~k? 

TÜRKDİLİ Sayfa : 3 

· Bali kesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla eksilmiye konulmuş ve ihale günü 

talip çıkmadığından bermucibi kanun tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan Bandırma, SuıığırJık ve Kütahya ltir
liklerinin ihtiyaçları olan 525 ton un eksiltmeye kent1I 
muştur. 

'2 - Her yere tealim edilecek unların· miktarı ile ve 
muvakkat teminatları aıağıda yazılıdır. 

3 İhale 30/10/939 günü saat 16 da Balıkesir Ker 
Satın Alma Komisyonundayapılacaktır . 

4 Enaf ve şartlar İstanbul, Ankara Levazım Anair· 
liği ve Balıkesir Kolordu Satın Alma Komisyonlarında rö
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye konulan 525 ton unun toptan te!;wf 
yapılacağı gibi her garnizona ait miktar içinde ayrı ayrt 
teklif ve ihale yapılabilir. 

6 Taliplerin muvakkat teminatlarını havi tektif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ba
lıkesirde Kor Satın Alma Komisyonuna makbuz m•kabfü 
teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geeik· 
meler muteber değildir.} • ~t iuidUıe bulunmıyaca metlerının Amerıka huku 

~. htı d k meti nezdindeki sefirlerinin 4 1 - 330 .~, . •~sun a i s~mi~i 
\~·tını Sovyet hükumeti- Beyaz Sarayda kabulleri 8 1 k . T s· ·ı M h f 1 " d 
h ıldir111iftir. hakkında re!mi mahfillerde a 1 esir apu ICI U a iZ ıgın an: 

L ~rı·ı- k N hiç bir mütalea dermeyan M b 111 · c· · H d d °"tır. ... ar a, orveç ve a a esı: ınsı: u u u: 
r elçHeri de dün SoY olunmamaktadır. Fakat Ame- Eski kuyumcular ev Sağı kısmen Vesile ve Lu•aen 

'L._ tlcimetine bir deklii- rika hükumetinin, Finlandiya keçeci Hacı Hasan, solu A\t· 
.'W)o, ile müvazi olarak Skandi - d il b J k S T I tevdi ederek şimal u a oğ u tene eci ait aa -
._ •J e.ketı~rinin Sovyet Rus- nav memleketleri için Sov h, arkası Ahmet Çavuş luıla-

e Finlandiya arasında- yet Rusya hükumeti nezdin · çesi ve kısmen Çakır Meltmet 
~ lrıiiıalr:creleri dikkatla de diplomatik teşebbüslerde -.akıf bahçesi, önü çıkaa~ 
\ tttilderini bildirmişler bulunmağa karar verdiği ı sokak. 
~ ~6.t.•kerelerin Sovyet- ögrenilmiştir · Yukarıda evsafı yazılı ev 50-60 seneden beri Eskiku 
....._ ~~~iya dostluğunu teyid Vaşington, 13 [Radyo] - yumcular mahallesinden kalaycı Saadettinin ecdadından İll-
~~gı imidini izhar et Reisicumhur Ruzvelt, bu gün tikaJ cilıetine müsteniden senetsiz ve nizasız mülkiyetillde 
~~- Finlandiya ve İsveç sefirlerini iken 939 tarihinde ölmeaile karısı Vesile ve kendisinden 

~ ~~l\Jlodiyada seferberlik kabul etmiş ve Rusya - önce ölen kardaşlarının çocukları Ahmet, Muharre•, Za
'ı "Uyftk şehirlerin tahliye Finlandiya ihtilafı etrafında hide ve İsmail ve Emine ve Haticeye kaldığından bahisle 
\ 'lliyeti devam etmekte· izahat almıştır. namlarına tescili istenilmekte olduğundan mülkiyet ha"ı

nın tesbit ve tahkiki için 22/T. Evvell939 günü mahalliae 
t ~ Balıkesir icra hakim· d ı k · t ı ı b 'dd · · d ''- Finlindiya limanları memur gön eri ece tır. tirazı o an arın u miı et ıçua e 
l.. ttl•l.fbr. liğinden: yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahalline gelecek 

~ ~·Qcf'•· 13 (Radyo) Bahkesirin Yenice mahal- memura müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

~ ıidiya hükumeti, bu se lesinden Mehmet Zülali ve· ı -- . . f 
~ilJetinden beri Rusya- resesinin (2100) kilo zeytin Balıkesır "a~lıy~w ~ukuk ngilizce, Fransızca, 

~bir tehlike geleceğini yağı alacakları hakkında hakımlıgınden: Almanca kursları 
\~ h• etmit ve aylardan borçlu Bürhaniycde Saip oğ- Martlı mahallesinden Sa- HALKEVİ BAŞKANLIOINOAN: 

-t.arlanmağa başlamış lu Mazhar Faik ve Hasan lih kızı Nadide tarafından 1 Teşrinsani 939 tal'İWll 
~tali ragıp kansı Ayşenin itiraz- Vicdaniye mahallesinden den itibaren HalkeYintle 

lt bdiya, Rus tehlike- lannın refi talebi üzerine Ahmet oğlu kocası Mehmet 1 yabancı diller kursu ~-
\ .... •rtı bir taraftan İsve yapılan mürafaa sonunda alevhine a""ılan ihtar dava- 1

1 
F i .. "' d 1 T caktır. ransızca, ngilbıte, 

,, İier taraftan Alman- borçluların buf husustaki iti· sının yapılmakta olan du Almanca olan bu kanlar 
\ tliwenerek hazırlanmak- ı radarının re ine temyizi ka- ruşmasında müddeaaleyhanın (A) (8 ) b 1 •. ~t -.e şu e ennı cami 

. •ylardan beri askeri bil olmak üzere 2/10/939 ikametgahınm belli olma- d A) b • h hi'-.:: 
ti 'h' d k · ı · ir ( şu es1ne iç. '..i • ~r almaktadır. tan ın e arar verı mış ve masından dolayı davetı'ye 

k_~lld bo ı ı d M b F 'k' yenler, (8) fUbeaİne bilealer l~ ra, 13 lRadyo] _ . rç u aı:_ an az ar aı ın ilanen tebliğ edildiği halde girecektir. işbu kuralara 
"'-•iclan alınaa haber- ıkametgabı meçhul bulun duruşmaya gelmediğinden 
ıa devam etmek arzu e~-

~ .re. Finlandiya bükü- mut ve bu sebepten gıya · gıyabında duruşma icrasına rin 25 teırinevvel 939 ta-
t ••_llh• çağırmıt oldu- bında verilen karar tebliğ ve ilinen gıyap kararı teb ribine kadar kaycUanaı 
~ sınıflarla temin et- edilemediğinden ilinen teb- liğine ve da-.acı tarafından yapbrmak ilzere iaimleriai 
~ bin kişilik ku•vet liii•e karar verilmiş oldu retirilecek şabidlerin dinle- HaJkeri idare memurlut-aa 

,..,lıta ltlltün tayareleri ;undan borçlu Mazhar Fa- nilmeaine ve durutmanın da bildirmeleri ilin olunur. 
, leferl.er hale koymut ikin itbu ilin tarihinden i 10/11 939 saat 10 talikine ---

\ " itibaren kanun yollarına karar verilmiıtir. dirde duruımaya gıyabmn. 
'it._ it lto.a, 13 (Radyo) müracaat etmek ve teblii ı Ahmet dunat•• glnil devam olunaca;ı gıyap ka 

~ 011ıteai reisi ve bari- makamına kaim olmak üze· bizzat ıelmediii veya bir rarı tebliti makamına bim 
0 '11i.eri Molotof. Sta- re keyfiyet ilin olunur. l •tldafi g6ndermediii tak olmak ilzere illa ,oluaur. 
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1
,.llllN+Mr.+:1iıll•i~i.~~~~:ç:ı 

11 DO_KTOR İ 
1 F ahnye Altaylı ~ 
1 KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ~ 
Mt BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI i+i 

~ 
. Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 ~ 

PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT~ 
1S DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL~ 

• VE TEDAVİ EDER. 1 
~~•ı+.W'+:fQ:~ı+::•Jtiıt:~&!+.r+:~~~~ı 
Bahkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

1 - Bahkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde hu
dutları şartnamede yazılı Kocamaııh devlPt ormanından 
1M7 kental 50 kilo meşe enkaz odunu alb ay zarfında 
or•aadan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıştrı . 

2 - Artırma 16/10/939 tarihine müsadif pazartesi gü
nü .saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

3 - Odunun b her kentalinin muhammen bedeli 8 

k•r-.tur. 
4 Muvakkat teminat 6 lira 5 kuruştur. 
5 - Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu 

vakkat altıncı maddesinı• göre Bahkesir odun ihtiyacını 
l<arselanıak i.izere s tısa çıkarılmıştır. 

6 Taliplerin mukaveleyi ve .şartname) i görmek iize 
Orman Miidürlüğiine miiracatları ilan olunur. 
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Bahkesir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hududu Kıymeti Me vkii Miktarı 

Doğusu: Yol 70 OOKum bağları 1152 
Batısı ve Poyrazı: Yağcı 

lsmail odacı oğlunun bağı, 
Kıblesi e!lki mebus Vehbi ve 

kısmen Tavşanlı Ganime 
tarlası. 

Yukarda hudud, kıymet, mevki ve mıktan yazılı ha 

Bahkesir Orman Çevirge · 
MüdürlüğündefY." 

Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahili~~ f1' 
dudları şartnamede yazılı somakhk devlet ormanıo ,;' 
kental 75 kilo meşe enka7. odunu iiç. ay zarfında "~ 
dan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık artı 
çıkarılmıştır. f 

2 Artırma 23/ 101939 tarihine miisadif pa~~~t~ fi' 
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüguıt 

' pılaca k tır. 
3 Odunun beher kentalinin muhammen bed 

kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 2 lira 24 kuruştur. -' 
S Artırmaya çıkarılan odun orman kanunuo~",; 

vakkat 6 ncı maddesine göre Balıkesir odun ihtıf 
karşılamak üzere satışa çıkarılmıştır. " ,, 

6 - Tal iplerin mukavele ve şartnameyi görırıe 
re Orman Müdürlüğüne müracaatları ilan oluaur. 

1
o 

~~~~~~~~-4---~ 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeni~ 

3. Senelik Muvakkat t,-
Mevkii Hektar Rüsumu nisbiyesi ak~e'1 
A . 20 3000 L:..-' ya yorgı •• 

z25 
Mandıra 25 1500 113 
Büyük maymun 11 91 ){)() 075 ti_ 

1 - Açık artırmaya konan iş Balıkesir viliYt fi 
Erdek kazası hududu dahilinde mev.ki, hudud, hel<tj/ 
ihraç mecburiyetleri yazılı üç parça granit taş oc• 
üç sene müddetle icarlarıdır. 1., 

2 Artırma 16 10 39 tarihine rastlıyan paı~ 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil , I 
encümen huzurunde yapılacağından iste klilerin •/.1•' 0/ 
vakkat teminat akçelerini vezneye yat ı rdıklarıP• ""' 
makbuz veya banka mektuplarile mali durumlarını ~ 
rir ticaret odasından tasdikli Vt:sikalarile birlikte . ';/, 
meni daimiye ve şartnameıile krokisiııi görmek ist•Y)I 
Balıkesir hususi idare müdürlüğii ile Erdek kaylll1 

lığına müracaatları lüzumu ilin olunur. 
4 

zioeye ait tarla 21/10i939 cumartesi gününe müsadif ~----------------
saat 10 da bilmiizayede ihalesi yapılmak iiv.ere satıhğa 
çıkantmıştır. Ta lip olanların yevmi mezkiirda Deftardarlık 
Milli Emlak Müdürliiğüne müracaatları ilan olunur. 
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Bahkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan:ı 
1 Bahkesir merkez birliklerinin ihtiyaçtan olan 

235 ton gÖmikok kömürü kapalı zarfla eksiltmiye konul· 

•••tur. 
~ - Tahmin edilen bedeli 7285 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 546 lira 8 kuruştur. 
4 İhale 31110/939 salı günü saat 11 de Balıkesir 

Ker Satm Alma Komisyonunda yapılacakbr. 
5 Evnf ve şnrtları her giin komisyonda görülebi-

lir. 
6 - Taliplerin belli belgele r ve muvakkat tcminat

larmı havi teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir 
saat e•wetine kadar komisyona makbuı: mnkabiJi teslim 
etmeleri lüzumu ilan olunur (Postada vaki gecikmeler 
muteber değildir.) 
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SIGINAK YAPTIRMAK 
iSTiYENLERE 

Tayarelerden korunma ta

limatnamesine göre gerek 

evlerde ve gerekse müe.se· 

seferin münasip mahallerin
de yaptırılacak korunma 

sığınaklarını ehven fiatlarla 

yaparım. Yaptırmak istiyen 

lerin adresime müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Ankara oteli kah · 
vesinde Selimiye 
mahallesinden Re
cep oğlu kuyucu 
Mehmet Kayadeler 

·TORKDIL-1 
tf; 

Günlük siyasi g•ıe 

Neıriyat miidtitÜ 
FUAT BIL'AL 

w 

Yıllığ ı: 800, altı n; lığı 4~ 

Sayısı ( 3) kurufıı' 

-----------~--~~~~----~ , Basıldıtı yer: Türkdıli matb;ıası BaJıkt1 


