
Perşembe 1939 GÜNLÜK SİY AS GAZETE 

rici e ekılim , z OS· 

tti. kovadan h e et 
~~ekilimizin Türk-S~;;~·İ-müzakereleri etrafın-

1tı beyanatı Londrada memnuniyetle karşılandı. 
t,;:k~ra, 18 !A.A. I 
~~ ~ . ajansı diplomatik 
~~ •rı bildiriyor: 

~~t~~ki~e Başvekilinin An· 
\--- akı vazıh ve sarih be
~tı tı londrada memnuni-

"t.\~•t~ılanmıştır. Bu beya 
~~ .. llrluye hükumetinin ta-
~ 'itle · d k ~ ·"ı~ rıue sa ı oldugu ve 

selam resmini ifa ctmi,tir. 
Moskovada n~redilen re5 

mi tebliğde Sovyet Rusya 
ile Türkiye Cumhuriyeti 
ıpünasebetleri hakkında de
rin fikir teati edildiği ve 
samiıpi bir ha va içinde de
..,.am eden bu fikir tctltisinin 
iki hükümet arasuıdaki 

dostluk münasebetlerinin 

değişmez vasfını ve sulhu 
idame bahsindeki müşterek 
arzularını bir kere daha 
teyid eylediğini bildirmekte 
ve iki hükfımeti alakadar 
eden meselelerin birlikte 
tcdkiki için i~tikbalde de 
teması muhafaza eyiemeldi
ğini şayanı arıu olduiu 
kaydedilmektedir. 

On dördüncü yıl: 25l1 

Şimal memle
ketleri konf e
r ansı toplandı. 

, 
Ankara , 18 I Radyo 1 

Norveç, İsve~, Danimar ka 
kralla riJe, Finlandiya cum · 
hurreisi bu giin İstokholm
da müzakerelere baş!amı~ 

lardır. 
İsveç Hariciye Nazırı, QU 

günkü toplantı arife!indc 
beyanatta b ı:unarak İ~ka•
dinav n :r..eketlerinin istik 
lallerini nıuhafaıa ctmeğe 

karar vernı ş olduklarıı.ı. di
ğer m ·m le.ketlerle de do -
tane münasebetlerin den. 
mına çalışacakJarını söyle-

(Sonu ikinci sayfada) it ;_c iÜvenilebileciğine da
~.~ •en tam olan mevcut 
.\ d.ı teyid etmiıtir. 

\j}''~ara, 18 [A.A.J Ha
\ıı t V e.kilimiz dün öile
>t~t:0nra Moskovadan ha 
ll Ctnıiştİr. 

~ 'la . 
~\>}' tıciye Vekilimiz Türk 

~ij'l ~: bayraklarile Clonatıl-

Almanyada ordu şefleri 
arasında ihtilaf mı? 

'l'i . an istasxondıı Sov,.yet 
~tif.~yc komiser muavinleri, Fransız gazeteleri Hitlerizmin çökeceğini ve Alt~t~'Ye komi5erliği 
,°'~ sekreter muavini, man taarruzunun akim 
t~~·0"a kumandam, büyük 

kalacağını yazıyorlar. 
t~ .ve elçiJik erkanı ile Londra, 18 [Radyo] Ko-
t~\~ . Iran, Afgan büyük penhnğdan haber ve riliyor: 
~ tı, Fransa maslahat Hitler, bu gün donannıa 
~~~ Romanya ve Bul amirah Roder ile ordu ku- 1 

~~l'tıl n elçileri tarafından mandanlarını celbetmiş ve 
#hırnlf, bir askeri kıta kendilerile uzun müddet 

~ınberlayn ve Çörçilin Avam 
~ .. l<amarasın~i beyanatı. 
:'11ı Başvekili ile Bahriye Nazın havada ve 
~tıİzierdeki harp vaziyetini izah ettiler. 

~~~<ita, 18 !Radyo) Çemberliyn, dört dUşman 
~il trlayn Avam Kamara bombardıman tayaresinin 
~~~' Fordii Ford hicumu düşürüldüğünü, bazılarının 
l~,h~~~a izahat vermiştir huara uğradığını bildirmiş-
,,. ıl beyanatmda üç sü- tir. Bazılarının da Almanya-
~,-~~~ iiç asker öldüğiinö ya dönememiş olması muh 

ltlı~t· 
-r ır . Çemberliyn baı temeldir. 

~ti tığrıyan Edimburk, Ankara, 18 IRaclyoj -
~~ ~:fi geuıileriniu yaraları· Havas ajansı tebliğ' ediyor: 
t~ f oldujuau bcyaD Alınan taarruzu Fransız 

r. (Sonu içüncü s•yfada) 

konuşarak taarruz ıçın 

emirler vermişlerdir. Bu 
toplantıda Mareşal Göring 
de hazır bulunm11stur. 

Paris, lR (Radyo] - Ko 
penbağdan haber veriliyor: 

Hitlerin riyasetinde alc
doJunacak askeri mediıin, 

bu günlerde Berlinde topla
nacağı ve umumi bir taar 
ruz için rniihinı kararlar ala
cağı söyleniyor. 

Londra, 18 1 Radyo ] -
Röyter ajansı Kaunaıtan bil
diriyor: 

Hitler nezdinde yapılan 

son içtimalar hakkmdaki 
Bertin haberine göre, Sov 
yetlerlc mesai tepiki yüzün
den nazi partisi liderleri ile , 
ordu şefleri arasında g8rüJ 
ihtiliflan çıkmıştır. 

Gene Roylerin bir Dani
marka gazetesine atfen Ko 
penhağdan istihbar ettiği-

ne göre Hitlcr , bitaraf d~~· 
l~t)eri ulh tavassutları iir:e· 
rindeki iimidlerini kt".sincc 
son büyük taarruz emrini 
vermiş, bu m vrn iizerinde 
deniz. ve hava kumandanla
rjle de uıun bir konu~ma 

yapmıştır. 

Paris, 18 [Radyo] Fran-
sız matbuatı bu günkü nis· 
halarında Sa r ve Mozel 
cephesindeki düşman taar· 
ru.tunun akim kaldığı ania
'ılan son taarruzlarını tef
sir etmt!kle beraber Hitle
rin, daha iyi bir akibetle 
karşıla,mış görünen son si
yaıi manevrasını da teb• -
riiz ettirmektedirler. 

Ekselsiyor yazıyor 
Almanya demokrasiler.iııia 

tasfiyeıııi için bir sendika 
tqkil edebilmek üzere ba 
tün ikna kudretlerini kul · 

(SQirn ü~üncü sayfada) 
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lt;yanıny~Lond; i SE--·.-R- HA ERlERi~ı 
sefiri. •ı----·----~,--------------/ 

Londra, 18 !Radyo] ~8 
İtalyanın yeni Londra büyük Halkevinde asif korunma Posta memuru 
elçisi buraya gelmiş ve Ha h J J b cak 
riciye Nazırı Halifoksla gö ze İr İ gaz ar tecrÜ esİ yapı- ffiÜVezzi altna tef~ 
rüşmüştür. s .. fir Kral tara k f } v h kk Posta, Telgraf ve fe --
fından da kabul olunmuştur. OD eransı acagı a ID- Umum Müdürlüğü ~e bil 

Garbi Anadoluda zehirli d k• • } ·· · l k jçı• 

Şimal memleketleri 
konferansı topland1. 
(Baştarafı birinci sayfada) 
ıniştır. . 

Stokholm, 18 !Radyo! 
Dört devlet reisinin yapa 
cakları içtima için İcab eden 
hazırlıklar yapılını~tır. İsveç 
hiikümet merkezi, İsveç, Nor
veç, Danimarka ve Finlan
diya bayraklarile süslenmiş 
tir. Gece kral sarayı ve res
mi daireler donatılacaktır. 

Pari , 18 (RadyoJ Ba-

a ı şayıa ar ve muvezzı a ma ;çif 
gazlardan korunma \•e ona tün vilayetlerde bu ar ~ıı' 
karşı alınacak tedbirler et- asılsızdır. ~e bir imtihan aÇ~:t1•' 
rafında konferanslar vermek Dünkü nüshamızda bu imtihanlar 23 teşrı1 r&e~ 
Ü:Lere seyahata çıkan Zehir- günü bütün vilayete "• 
li Gazlar Genel Komutanı akşam pasif korunma tec- d ı ki ·nde 1 ıı posta mü ür ü erı . ,cfP 
Tümgeneral Hüseyin İnal rübesi yapılacağını bildirmiş 1 k İ 'b a gır . 

tik. Halk arasında bu hu pı aca tır. mtı an p" 
dün şehrimize gelmiştir. için ayın 21 ine kada~r·'' 

V r · R · G ·· r t susta bir şayia dolaşmış ise 0 • 
a ımız • ecaı ure ı a- de, böyle bir tecrübe için ta müdürlüklerine ~ 

rafından sivil halkımıza da at edilmesi Jiizımdır· . ,. 
b h b vilayetce karar verilmemiş , 

u ususta ir konferans ld ı·mtı.hana gı·receklerıf1 .n o uğu öğrenilmiştir. ~ 
verilmesi rica edilmiş ve D k h d b k l'kl · · ft üu ü ava isimı . .,,i u şe- er ı erını yapmış •• 
dün saat 16 da Halkevinde .. J_,,,. kilde tavzih ve tashih ederiz. yaşını geçmemiş o 
beş yüzü mütecaviz dinleyi- şarttır. (l 

ci huzurunda çok istifadeli Yeniden İngı'lı' zce ders Memurluklar için li~,, 
bir konferans verilmiştir. orta mektep mezunları. ~ 

yan Tabois Övr gazetesin
de. Skandinavya dt!vletleri 
nin Hitlerin aleti olmıyacak
Jarına emin bulunduğunu 

yazmakta fakat, Sovyetleri 
kendisine yardıma mecbur 
etmek için Finlandiyayı iti
lafgüriz da vranmağa sevk 
etmesinden korkmaktadır. 

Pasif korunma reisliği ta- kitabi getirtilemiyor, sında, müvezıilikler İ{111 
§1( 

ı rafından davet edilen yiik ilkmektep mezunları ıı~1, 
sek rütbeli siibaylar, daire Maarif Vekilliği ortaokul da imtihanlar vapıJac~ ; 

Ordr gazetesinde Pcrti 
naks aynı ihtimali menuu
bahis eder, bunun mevzuu
bahis olmıyacağmı, çünkü, 
Ankara hükümetinin Sovyet 
Rusyanın bitaraflığını temin 
eylediği kanaatinde bulun- ' 
maktadır. 

Gene Fransız gazeteieri
~e göre, Hitlerin çifte oyu 
mı aşikar olmuştur. Bunlar
dan biri Sovyet Birliğinin 
yardımından istifade etmek, 
ikincisi Bolşevizm bayrağl

nı dalgalandırarak bitaraf 
devletleri yarış tavassutuna 
ıevk etmektir. 

Bu hile ise tam yerinde 
bir itimatsızlık hası) edecek 
lradar barizdir. Böyle bir 
makyalizm, namuskar şuur
lar üzerinde tesir yapamaz. 
Hitler, Ruzveltin, Mussolini
nin ve Papanın tavassut 
gayret1er!ni tekrar ele al 
mak için Stokholm konfe 
ransma güveniyor. Fakat 
böyle bir ümidde bulunmak, 
o devlet reislerine karşı bir 
hakaret olur. 

Paris, 18 (Radyo] İs 
veç kralı Güstavın riyase 
tiade bu gün Stokholmda 
toplanacak oJan Skandinav-

müdiranı, memurlar ve ve liselere bir tamim gön- 1. d k b · A Kazananlardan ıse 1,ıe 
yüzlerce halk tarafından erere u sene sıyası va- O Jile~ 
H ziyetler dolayisile İngiltere zunları 2 • orta ~cİ 

aJkevi salonu ağzına ka- . mezunları 10 ve müvtr1,ı dar dolu idi. den lngilizce ders kitabı ge r ııı 
Tam saat on altıda Tüm- tirtmek imkanı olmadığı için re de 7 - 10. lira as ~B ~ı 

talebe elinde kalan kitap- verilecektir. imtihan 
general Hüseyin inal ortaya larla tedrisatın idamesini zananlar idarenin taYİ~ 
çıkarak Vafi Recai Güreli- bildirmiştir. tiği yt·re gitmeğe . 
ye teşekkiir ettikten sonra - bur tutulacaklardır. 
zehirli gazların tesir dere- Dikili. Armudova ve Gö-
celerini, bunlardan korunma meç zelzele felaketzede-
çarelerini veciz bir şekilde 

izah etmiştir. 
Generalin sözJerini müte 

akip kimyager üsteğmen 

Faruk tarafından ;,ııebirli 

gazların nevileri, cinsleri ve 
bunlarla zehirlenenlerin ne 
suretle kurtarılacağı ve mas
kelerin faydaları hakkında 

çok istifadeli bir konferans 
verilmiştir. 

Bundan sonra Halkevi 
bahçesinde ameli izahlarda 
bulunulmuştur. 

·-------
ya hükümdarları konferansı 
mühim kararlar alacaktır. 

Bu konferansta, sulh ıçın 

tavassutta bulunmasına da
ir bir karar alınması da 
muhtemeldir. 

Stokholm, 18 (Radyo] 
Bu gün burada toplanacak 
olan krallar konferansını 1.a 
kip etmek üzere Avrupanın 
her tarafından gazete mu 
bahirleri gelmiştir. Bunlar 
arasında, Amerika matbu
abnı temsil eden muhabir · 
ler de vardır. 

lerine yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila

yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gelen şiddetli 

zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yi1zlcrcc facia kurbanı
nın iztirabını çeken 
yurddaşlarımıza şehri 

miz namına yapılacak 
yard~m için Kıztlay Ce
miyeti tarafından teşek
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek hayır 
sever halkımızın tcber
rülerini tesbite başla-

mıştır. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster

diğin yüksek hamiyet 
ve fedakarlığını bu ke· 
re de esirgemiyeceğin 

den emin olarak bu 
milli ve vatani yardı-

ma seve seve iştirak 

edeceğini umuyoruz. 

Posta ida;sinin ~1 

pullan. _ t:r 
Posta idaresi trel1 1~ 

zoruma varması miill'~ 
tile dört parçadan ~~
kep bir pul seriı;i bıa~ 
mıştır. Pullar aym yir 

de çıkarılacaktır. Pul~tl 
6, .7,5 ve 12,5 kuruşl Jı' 
35 Bin seri basılmakt' 

NeŞRİY/\T: 

Yeni Adam 
İsmail Hakkı f aJtac1~ 

tarafından neşredildi~ 
olan Yeni Adam gaıe-..rl 
nin 251 nci sa.yısı çık~ 
Bu sayıda lsmail I,! 
Baltacıoğlunun S~sf 1 
öğretmenlerine, Sala~~· 
Küçüğün Şekspir, Sup111 y 
ri İlerinin Dil Kurulta~S, / 
dat Göçerin Hayat 'I 
yazıları bilhassa nazar'1 

katı celb etmektedir .. ,/ 
Okuyuculanm•za ~ 

ederiz. 
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\ı f(amarasındaki beyanatı. 1 D O K T O R = 
l;,j1~»1ı birinci sayfada) dosuna bir mermi isabet ~ K A O R 1 Y E T K İ N 
r~ aa. hattına gelince eden bir sahniçli vapurun Jr. DAHfLİYE MÜTEHASSISI 
'~ ll•tur. Bundan sonra yandığı zannedilmektedir. ~ 
it) anın yegane yapacağı Londı-a, 18 [A.A.) Hi- ~ Y~ l ~ PAŞA CAMİİ KARŞISINDA 

ıh~ • r erine gömülerek diıeyi bizzat görenlerin ifa- ~ l\ı' h ti.... ....,.tık · ili ıuayene ane: i;ı.NECI. SOKA;ı.l No·. 2 
-·~kr siJahlarını yerleş - desine göre Iskoçya üzerine !'f! u u 

il k~r. yapılan Alman baskınında 3f. 
''- " 1 düşman topçusu- iki Alman tayaresi denize, Mt~~Ef.~!tt~'.~~JMll•• 
\ ~1 \'e mitralyözlerin ağır bir taya re Firth of For sa 'y a!tında yürümek mec- hili boyundaki ormanın ar Ballkesir Askeri Satın 
l.Gklınde kalmıştır. ka tarafına ve dafi topları-

it;iı.:•ınburg, 18 !Radyo} nm isabet ettiği bir dör- Alma Komisyonundan: 
~Oçi . başkumandan Von düncü tayare de Röıythin 1 - Askeri ihtiyacı için 15 ton şeker paı.arhtda sa-

\ıa~i ıle :~kanı harbi~ei şarkına düşürülmüştür. tın alınacaktır. 
•~td,-~e reısı Von Katıle Berlin, 18 (A.A.J Ma- 'l - Taliplerin 21/10/939 cumartesi günü saat 10 da 
"°dl! gı emirde Fransız yence ile Frankfort arasın- Satın Alma Ko::nisyoırnna müracaatları ilan olunur. 

sıırı· b h d . ts ın ne a asına a tayare dafı bataryalar 
\ ~ <>ısun eylfıl ayı için- bir İngiliz bombardıman 
\ıı Ptetmiş oldukları Al- tayaresini düşürmüşlerdir. 
\,,topraklarından çıkarıl Tayarenin mürettebatından 

Ilı ist · · \!· emıştır. üçü esir edilmiş, biri telef 
~~dar mehafildc söy olmuştur. Alman tayare da-
~ ıne göre, Fransız or fi bataryaları dün de Gem-

,~~~Un Sarbrukta yap rsheim yakınında Fransız 
._f 1ıl olduğu tazyik berta- lann bir istikşaf tayaresini 
\

11 
edildikten sonra, Al düşürmüşlerdir. Mürctteba 

li... Ordusu, Garp cephe- tından biri telef olmuş, 
.""'I~ 'k ~\t 1 i cenahtan umumi mecruh olan ikisi de esir 
~ ttııa geçecektir. edilmiştir. 

~~ ~ .. ~,, lS [Radyo) Ko Oslo, 18 l A .A.] - Röy 
lc.d ter aj:ınsından: 

ı.... • •n haber veriliyor: 
f' 'lltle . Balık< ılar geçen cumartesi 
~tJ) lln, bu günlerde günü ··ç İngiliz ve bir Al-
't,_. Cephesine gideceği ve ~ "~ k man harp gemisi arasında 
ry • •rargih kuracagw ı k Ilı vu ua gelen bir muharebe· 
.\ Yor. ~""~kara, 18 I A. A J ye şahit olmuş olduklarım 
-..

11 
ve Alman harp gemisinin 

' tayareleri dün İskoç-u ~h·ı Norv~çin garp sahilinde bi-
~ tı ı lerine yeniden bir b taraf sularda atnıı.ı oldu 
\.. Y•prnışlardır. İki Al 
\'1 t ğunu söylenmektedirler. 

· ayaresi diişüriilmüf- Muharebenin vukua geldi-

~ lolıd ği mahalde bir lngiliz ta-
~)t ta, 18 A.A. de bulunuyordu. iki 
~ ... ~"e. göre son hava mu "~ taraf arasında top ateşi te-
~ ., ' 1nde düşürülen taya- ati edilmiştir. Denizden bir 
~ t~k lıükümetin bildirdi· duman sütunu yükselmiş ve 
)j •tndan fazla olup ye- · ~ ıeçrnektedir. lngiliz gemileri muharebe 

l'"' ~dt 18 mevkiinden uzaklaşıp git 
t,,~Q a, !Radyo] mişlerdir. 
l~~ ı.. saat on biri biraz 
~~~ rıolde ve Bölingende Londra, 18 [ A.A. J -
'itti t~hlikesi işareti veril- Firth of F orth üzerine Al 
~t. man tayareleri tarafından 

~ ~a •cbep milliyeti mec yapılan akın neticesinde bir 

\~ ~ tayare görülmesidir. zabitin ve on üç bahriyeli · 
'-.. ~tedbirler almmıı, bu nin öldüğü resmen bildiri!
~ rinc Alman olması mektedir On iki kişi de 
~),:"lıtemcl bulunan bu ağır surette yalanmıtbr · 
~ ();.. '1ıaklatıp gitmittir. Ölenler arasında Mohavk 

t ~ ~8 (A.A.) Röy- muhribinin süvarisi yüıbaş1 
~ rıyor: Yolly de bulunmaktadır. Bu 
~ ıo den Oksocy feneri- taarruzun hayrete tayan ci 

i"fi llail açıtından gelen ! beti, Edinburg gibi bazı ma 
ille işitilmiştir. Bor hallerde tehlike düdOkleriain 

Dikilide 1 saniye 
devam eden bir 

sarsınt1. 
Ankara, 18 [Radyo) 

Dün Dıkilide 11.15 de 7 
saniye devam eden bir zel
zele his olunmuştur. - -
Eğe mıntakasının bu 
yılki pamuk rekoltesi. 

Ankara, 18 [Radyo] -

Eğe bölgesinde bu yıl 1880 
balye pamuk olacağı tahmin 
olunmaktadır. -

Almanyada ordu 
şefleri arasında 

ihtilaf mı? 
(Baş tarafı birinci sayfada) 

lanmıştır. Fakat bu maaev 
ra akim kalmışbr Zira bü
tün milletler, İngiltere ve 

F raosanın hayırkir 1'esirine 
mukabil gayri ins•ai bir 

Almanya hegemonyasının ne 
demek olduğunu bilirler. 

Ôvr yazıyor: 
Almanların harp ve ba 

rış taarruzlarına aym iki 
bet mukadderdir. İngilizler 
ve F ransızlarm birleımiş ve 

anlaşmtf vaziyetleri karşr 

sında Hitlerizmin çökmesi 
ve hakiki barııın teessüs 
etmesi liıımdır. 

duyulmamıt olması ve hal 
ı kın bava muharebesi yapa! 
dığını bilmiyerek tayareleri 
sükinetle seyretmesidir. 

Kirahk değirmen 
Çift taşlı Mendebure de 

ğirmeni bahçe, dutluk ve 

arazisile birlikte icara veri
lecektir. Tal iplerin sahiple 
rine müracaatları. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, attı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruşt\ır. 

.ldres: /Jalılle.'4ir Tür~dili 

Kayıp tasdikname 
~35 936 Yılı Edre•it 

Gazi okulundan aidatı• 
tasdiknamemi :ıayi ettim. 

Yenisini aldığımdan eSki 
sİllİD hükmü olmadıiı ilin 
olunur. 

Edremit Hamidiye 
mahallesinde• 
Faik Kırımtay 

Kayıp şahadetname 
1336 Senesi Bandır•a 

rüştiyesinden almıt •lcl.
ğum şabadetnamemi zayi ey 
ledim. 

Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadıj"1 ilin 
olunur. 

Dursunbey: Devlet @r
••n işletmesi maba
sebesiode Salih oğlu 

İsmail Kat•k 
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a 1 1 

b • 

Bu güne kadar hiç askerlik yapmamış 316 
(dahil) 333 (dahil) doğumlu topçu nakliye, is
tihkam, muhabere, hava, jandarma, demiryolu, 
harp sanayii, tank, kimya, orman, süvari sınıf· 

lan askere alınacaktır. Bu sınıfların toplantı gü
nü 23 teşrinevvel 939 pazartesi günüdür. 

Yoklama kaçağı bakaye olmayıp normal 
olanların bedelleri '27/10/939 cuma akşamına ka
dar almacağı ifan olunur. 

Bahkesir Askerlik Şubesinden: 
Y e~fok subay hakkını hajr. olup ta yüksek ehliyetname

liler 1/11/939 da yedek subay okulünda bulunmak üzere 
sevk edilecekleı-ioden nüfus cüzdanlarjle ve iki fotoğraf
larile el1erindeki vesaik ile 27/10/939 akşamına kadar 
~ubeye müracaat etmeleri, etmiyenlerin cezalandırılacakla
rı ilan oiunur. 

Bahkesir Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

1 Bahkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde hu-
dudlan şartnamede yazılı sonıakhk devlet ormanından 373 
kental 75 kilo meşe enkaz odunu uç ay r.arfında orman 
dan çıkarılmak üzere 20 giin miiddetlc açık artırmaya 

çıkarılmıştır. 

2 Artırma 23/10 939 tarihine müsadif pazartesi gü 
n1i saat 15 de Balıkesir Orman Çevirgc Müdilriüğünde ya-
pılacaktır. · 

3 Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 
kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 2 lira 24 kuruştu~. 
5 Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu 

vakkat 6 ncı maddesine göre Balıkesir odun ihtiyacmı 

karşılamak üz.ere sahşa çıkarılmıştır. 
6 - Taliplerin mukavele ve şartnameyi görmek üze· 

re Orman M·idiiriüğüne müracaatları ilan olunur. 
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~ TÜRKDİLİ MATBAASI 
1 ,c:;; 11d' 
E Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı alt• 
~ gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ,,, 
= ·ıerıv 
: . 14 Seneden b~ri mu!1t~zaman çı~an ve kar'l dıı :ı 
~ hıznıet eden « TURKDILI » gazetesı bu suretle 
EE geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 
e 

! TÜRKDİLİ MATBAASI == ___ .., , = s M ._ 

5 Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçJarır.a ~o· 1 vap verect.k, herkesi memnun edecek bir şekle 
es nulmuştur. 
= 
1 
= TÜRKDİLİ MATBAASI 
= == Her yerden 
~ kilde hazırlar. 

d ... şt' 
sipariş kabul eder ve istenil ıgı 

fil . tı.ıril e DIKKA T: Matbaa işlerile alakadar her 1 muhabcrat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

5 ~ 
: Türk dili matbaası • Balıke 

'lU1Hlll111ıuııu•ııuııııııııınmııı1111:111t11ıumııııı:11unuınu111111111 
ıuıunıınw00tıın111uıuıu•ın•ıunııaıııııı~ımnııııınıııııııııını • 

~ KIRTASiYECi 

K AD R i UZKUR 

li Paşacami caddesinde her türlü J<ıf' 
• J1 

1 tasiye levazımını ucuz olarak teJI'' 

edebilirsiniz. 

l Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
llRtnllimtl ........... ,ıw 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: 
""t' 10 10/939 Tarihinde ihale edileceği ilan olunan 1,~, 

süt Belediyesine aid Çukurağıl merasının kışlık 0~ 
yc:sine talip çıkmadığmdan on gün uzatılarak 2011 
cuma günü saat 16 da ihale edileceği ilıin olunu.Jv 
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Devlet Oemiryollan 3 ncü işletme MüdUrlüğünden: 
Yeri, mikdar ve muhammen hedefi, muvakkat teminatı aşağıda, yazılı cedvelde gösterilen balast 2490 sayıh ~' 

na tevfikan kapah zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 31/ 10 9'~9 salı günü saat 16 da Balıkeıirde İşletme bina!'ında eksiltme komisyonunda yapılacaktır· e• 
i,tekliler eksiltme şartnamesinde yazıh vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlarını ve /. 

Mektuplarım havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale 1 
olan 31110/93' tarihinde saat on beşe kadu eksiltme komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bııltJ1' 
Jarı liz.amdu. 

So b
0

aptaki şartname ve mukavele projesini Balıkeıirde İşletme yol baş 

Oc.ağrn yeri: 
lzmir - Baadırma hattı 

Kilometresi: 
Y eniköy civarı 

258 - 268 

Cinsi: 
Yarmalardan 

küakü ile 

İhale edilecek 
mikdar 

metre mikap: 
5000 

müfettişliğinden parasız aJabiJirlcr. 
Bir metre Muhammen ~' 
mikabının bedel Mu~'~ t 

muhammen 
bedeli: 

110 Kr. 

.,,, 
tutarı tedJI 
Lira: Lit'51 
5500 412, 
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Basıldıiı yer: Türkdıli matbaası-Bahl-:el' 


