
Yeni bir Çekoslo- 1 Polonyayaveri-

v~k hu··komet•ı m·ı? lenlngilizkrediai ~ Aakara, 7 (A.A.] - in· 
_ ,Utere tarafından Polonya-

BffNEŞ LONDRAD~ PARIS[ GfLDI :.:~:;::~W:~e~ 
---- liz liralık kredi Panate ,erle· 

Kendi~lpin yeni te~ekkül\in ba- ten Polonya hlktmeti tarafm-
T dan harp hedeflerine ıarf 

ŞIDa geçeceği tahmin O)UQUf01. eclilecetl Londradan Wldlril · 
mektedir. 

Ankt~. 7 [A.J\.J - ~ ••• ettiüai .-rlemit •Fa- Ankara, 7 IA.A.) - Pe· 
~koelov,k:r, Cq,,.h1J1..,W ~•t pe" yakuad• '''" Wr loaya • ••ekili PolODJa 1111-
~'f· Landra~ P~ C~k~9v~k '1UkAm"tİPltl t~ letlae hitaben bir beyaa-
reJ~tir. e1elliiDü haber ~~ DalDe aepetmiftir 

ft.01~er ap~• bir mu- .. myoruz» demittir· BatYekilin bu beyanname -
~~biri Bepetin Y•kıp, '"'*- Royterin . dedi~~ ııtre, ıinde tfiyle clenUmekteclir: 
dffJ~ndu biritiae ıeai resmen teyıd edılmeJD~ ccG k k d' ad ma renk 
ÇJkotlov~kya IJ&k6metjapa 1 ~-ber Beıaeti- JeDi ı,..k- arkade:lan:' :c1ın~ 'beyaa 

teair ft 1 kunılmaıı prca,ieıeri bakkm kllOn batına ı~ 1 ederim ki milli birlik hlkl-
da 10rduj11 ıuallere "a me· kuvvetle t•bmiD olupdupau meti kendilerine ve lidere 
Hl~ aı,rinde Londr~d,, ve lıilkQmet ... erkeziDia MM· IAJik yani blylk ve Wll 
P~te ve cliJer ~ıı •v Yakkatea Lonclrada ot.ca · iatilDa bitin vatand• ... r 
let merkezlerinde bir lc~ç c:ağıaın kuvvetle "''*~- içia idU bir Poloara br
haftadan beri mlizakereler bulunduiunu bilclirmekt"6f. 1Qaktan bqk• bir be.lef ta· 

HOLLANDA VE BELÇl
J(A ALMAN TECAVÜZÜ 
TEHLİKESi AL TINDA 

Loaclra, 7 Belçikanın 

re~ ı~tefi Belıa ~r4-
fıadaa Berlbıden ahnan ve 
8 e 1 ç i k a gazeteleri 
tarafından netrolunan bir 
habere g&re, Almanya bir 
takım şartlar dabfliode "i 
taraf devletlerin bit,.rafbk
lannı tanıraamak mecburi 
yetinde kalacatını ibaas et 
mektedir. Bp Mrtl~rd11a bi 
ri bitaraflann, mufıariplerin 
tay.,eleri tarJfand~n mk .W 
bitarafhta ralJJafj tecavlz · 

lngiliz kıtaatlnın 
Fransaya nakli de

vam edjyor. 
,... ••• 7 (~.A.J 1--

IP '"tutmm Fran .. Jt 
...Wi.-pdlı ,._. 
v~ "4d~ .,,~.. e•k
tedir. 

,lere utramak ve bunltrJ 
maai olamemidctır. 
Bel~ hll"~sneti timdi· 

ye kadar bu teca•lzleri ber 
taraf etmiye muktedir ol-
dupııu i8batettiiüacle• do 
ları Alman1ada bu çefit 
tellkkileria bakim ılrmai 
bitaraflık hukukunu çipe-
mek içla ,_r bahane olarak 
telikld edilmektedir. 

lngilterenin en "'1fgt" 
gazeteleripden qlası y cn·Jsa 
bire PQlteun ..keri ...._ 
biri HQUaıadaaın mlıılaftw 
huırlıklarını balaiı meı..
ederek •e Ah".,.ıana 11,p..
rafff yaptıkJan tat.fidJtt 
ipr, t ederek diypr ki: 

AI.aya tarafmdaa kal 
l•atl•11 i•IJID dalailiade 
olp teclbirin teniM olarak, 
bitaraf bir toprajul laıiJis 
lutalan tarafından ibllli ta-

kip etmiye~tir. 
Polonya cumlıurireti ve 

ıpilleti adıııa bijtiba dJiDJ• 
~h~Qnde ream~a beru e•
riff' ki PpJoayat ınlll~Uaif 
tppraJdar•'1• ve eD 4.p 
b•kkın,. tecavQz ol11a
... ~r. 

Polonra devletinin .,.r-
~JMJP411n' •••• kabul eJ
miyee'eğiz. • 

Alman ticaret heyeti 
Moskovada. 

Ankara, 7 [R•droJ - Al· 
man ticaret heyeti bu ... 

"'°'"o••Jf .~~r 
Berlln, 7 [Radyo) Bir 

A 1 m f a ~eyetj, 4fa 
Moakovay• hareket p~r. 
Bu bey .. , Al•'9r• - Spv
yet Raa1a ~ra11Pda w•r-

~ tiFerJ "'~ 
•pı•n ~· "'~pP
ler ppacak 'e bir U"'N 
i~ -ce~tir. 

aans 4ahi edileme&. 
Bia wracapmz uwca 

F..-bud..1-da ._.... 
p n Ala..lar b-aa p 

(Soall ikinci uyfacla) 



Sayfa : 2 TÜR KD İLİ 

Bre~fy~~b~r~~$-E~.-R~H~~-E_R_L_E_R_I~ 
. ve gelmıyor. i • 1 

-------------------------------~ ' 
ihtiyaca kafi kahve Parti müfetti- RAMAZAN 

stokumuz var. şi geldi. Ayın 14 nde 
Parti müfettişi Dr. M us

ta fa Bengisu dün İzmirden 
şehrimize gelmiştir. 

Hariçten memleketimize 
kah ve getirmek inhisarı ken 
diıinde olan Brezilya kahve 
şirketi son zamanda çok 
.n,knı vaziyette kaımı,tır. C. H. P. Kayabey ve 

Ramazan ayın 14 ncü 
cumartesi günüdür. Bu 
münasebetle camilerde 
hazırlıklara ve temizlik 
lere başlanmıştır. -Şirket evvelce Brezilyaya D 

keçi kılı, zeytin yağı ve kö- umlupınar ocak Hava taarruzundan 
~:~:eö:t.;~:~k ı:~~ab~~;.:~ ' kongreleri. korunma tecrübesi 
madan Brezilıa bu madde- l C. H. Partisi Kayabey ve ff k' ti' ld 
ler yerine fındık sevk etmek Domlupınar ocakları yıllık mUVa a iye 1 0 U. 
istemiştir. kongrelerini dün saat 20 de 1 Cuma günü akşamı saat 

Brezilyada da bu talep Kayabey nahiye binasında 20 tle ini tayare hücumla-
kabul edilmiş, şirket bunun 1 yapmışlard1r. rından korunma tecrübesi 
iizerine Gireıundan çok mü- Parti miifettişi Dr. Muı yapıldığını dün yazmıttık. 
bim miktarda fındık topla- 1 tafa Bengisu, Belediye Reisi Tecrübede şehirin lzmir 
yarak Brezilyaya sevk etmekı ve Parti reis vekili Naci Ko- istikametinden gelen taya 
üzere mavnalara yüklemiı- danaz ve Parti vilayet idare relerin hücumuna maruz kal 
tir. Fakat bunları Brezilfa- heyetinden Necati Uğur cbğı farz edilmit ve yerilea 
ya götürmek üzere anlattı- kongrelerde haZ1r bulunmuş- itaret üzerine elektrikler .an
i• ltalyan vapurları batka lardır. ı dilrillmüf, bazı yerlerde ve 
yerlerden daha karlı navlun l Parti müfettişi Dr. Mus evlerdeki diğer ıtıklar da 
bulduklarından bunları nak- ' tafa Bengisu, Partililerle di- maskelenmiıtir. 
letmekten vaz geçmişlerdir. lekler üzerinde samimi bas Tecrilbe esnas1nda sokak 

Bunun üzerine şimdi fın bihallerde bulunmuşlardır. ve caddelerde bulunan kim 
dıklar mavnalarda çürümek Kayabey ve Dumlupınar ıeler de pasif korunma imir-

teblı'k 1
· k 1 1 ocakları Parti kaza idare heyeti liii memurları tarafından 

e ıoe maruz a mq ar ı . . V f 1 

Yer mahsuJleı' 
vergisi btİYell 
alınmıyacalı-ıf' 
Türk Ha va Kurot"' ,J11 

rafından alınmakt~. I lı' 
yer mahsulleri vergitl ., 
ziran 939 tarihinde• 1 8fl 
ren ilga olunm~tU· ~ 
viliyetlerin bakaya , 
ianeyi almağa devalll ~ 
leri anlatılmııbr. D~ 
Vekaleti her ne ... _,;, 
olursa olıun bu ia~ 
alınmama11nı vill,..... 
bildirmittir. 

Terfi edecek idari 
amirleri .. ~ 

Dahiliye Veklletı ';J_ 
huriyet bayramında~ 
edecek idare imirle ~ 
liıtesini hazırlamak .~ 
siciller üzerinde tedk•~ 
başlamıttır. Emniyet ~ 
Umum Müdürlüğü de 
mensuplarmın terfileri 
lıtına başlamı, bulu 
tadır . dır. Şirket, ancak sof1 bir re11ı. ası Ispartalının baş kendilerine gösterilen yerle 

·ti I k 
35 

b' k'l kanlıgında ayrı ayrı toplanmıı-ı re sığınmıılardır. - - •51. r~ o ar;. . f K~n 1 o tardır. idare heyetlerinin bir Bu suretle şehir 20 daki- Muamele verru ,.,,, 
a vle gke dırmış ır. 

1 
k n~n~ senelik faaliyet raporu 1 ka kesif bir karanlık ve f' 

eYYe e a ar meme etımız k . . Muamele vergisine ~ 
"bt' f k k b o unmut ve faydalı konuş ıeasızlık içinde kalmlf, tec olanla olmayan ve b}' ~ 
1 ıydacınBa Y~I ışece ka bv'e malar yapılmıştır. 1 rllbeye aid bütün vazifeler ldl 'r!.. yar ır. rezı yaya mu a ı · y 

1 
. d K yanname ile muame ~ 

J' d k h 
1 

k. . ö apı an seçım e ayabey muvaffakiyetle yapılmıştır. lan eıya için ordino ~:Jf 
•D ~ a ve.ama. ıçın ~ n- ocatı idare heyetine: Baş - yannamelere yapıttJtlll""'.J 
derilen zeytın yagı, keçı kı ... t F 'k H l't O s· lb' ' d"kk" 1 il 
h ~e ~~mürün ihraçtan men- i ;:~~ ~==uf ~aİil o;.~, A:- ır e ısecı u a- 1 :~:~~~r:;rfn:~i::!~ 0:~ 
edıldıgınde~ bundan .. •on~a ; met K man, Mehmet Sü- nında yangın ÇlkİI 1 tahliye ve ardiye il~ 
kahYe getırtmek mumkun 1 Ô oç . O • tp'",ııal olamayacaktır. 1 r~r; mer E~ıp ~gör, Bat ı Eski Belediye meydanın- mecmuunun •ergi 111

• 

ı ır.rretmen Fa k b k 1 d h na alınmakta olduıİırll~ 
Ş. k t' h"k. ti ı u ı na ıye ong- a azır elbiseci Mustafa •-=-. ır e ın u ume e o an . .. .11•• • .n.•n G"' Ok el 
k 1 

. d b' t . resı mume111 ıgıne.. Sabrinin dükkinında gece m_, .. r. umr v 
mu aYe esı e ır etrınsa D 1 • • )ar Veklletı'nden alAk . . . um upıoar oca1ıı ıdare saat 24 sıralannda yangın 
mde bıtecektır. Bundan son- heyetine: Kamil Dotru, Ha çıkmış, itfaiye yetişerek bü- lara gönderilen bir ta 
ra herkes hariçten kahve 1il İbrahim Ergüler, Osman yümeıine meydan verilme- bu eşya için yapılan 
getirtebilecektir. Eren, İsmail Taslacı, Tahıin den söndürillmüştür. fın da vergi matrahı~ 

Hollanda ve Belçika 
Alman tecavüzü 

· tehlikesi altlnda; 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
bak anlıyacaklardır. Batı 
cephesindeki vaziyet 1914 
dekinin tersinedir. Mütte
filder, ordular1nın faikiyeti 
AJeıinde Alman toprakları 
berinde bulunuyorlar ve 
Alman tehirlerinin tabliye
si devam ediyor. Almanla 

- , ıuretle idhal edilecei• . 
Karahan; Kamil Doğru, Oı- O .. d li 
man Eren nahiye kongresi UrSUnbeyde UÇ ka- 1 r~lmişltir.kSiğorta bbe e 

Ü ·11· w • • t'b d'l 1 rıç o ma üzere u 
m messı ıgıne m ı ap e ı - k k I d mişlerdir. ça çı ya a an 1 )er etyanlD na~Jioe !I 

B k Ç O 
. • tahakkuk ve tabsıl ed11 Jl 

u a tam ay, ruçgazı, 1 K "d" K • kö 1 1 ~ Al ki K epsu un aracaagaç - te olmasından muame e 
. tay ~a arı ayabey ~a. 1 yünden Mehmet oğlu Mehmet

1 
giıine tabi olanla ollll 

hıye bı~~sı:da kongrelennı ı Günıür ile aynı kayden Halil eşyanın nakilleri siğorl' ti 
yapaca ar ır. oğlu Hüseyin Ca'n adındaki delinin de malın kıy111etl ..'. 
rın bir sürprizine maruz ı iki kaçakçı bir merkep ve zan itibara alınarak., .. ~-··· 
kalmak ihtimali ise ebem- 54 kilo kaçak tütünle Dur- tenaıiben takıim 
miyetli surette azalmakta sunbeyin Selimağa köyiln- ı ıuretile vergi matrah• 
dır. Almanyanm tatbikini de Mustafaoın odasında j edilecektir. 
tasavvur ettiği muharebe tütün satarken inhisarlar me- de yakalanm1Şlardır. ~ 
tarzını pek yakında öğren- murlarile jandarmalar tara- Kaçakçılar miiddeiU, 
mit bulunacağız. ı fından ciirmümeşbud halin- liğe teslim edilmiılerdi'' 



t &irinciteırin 1939 

esir ticaret ve vazifesini ya
it "nayi odasından: 
"-kesir viliyeti merke- pan Türkiye 

Oruçgazi mahallesi (Baştarafı birinci sayfada) 
~ taddeıinde (3) numa- bu kadar iyi anlaıalmıt ol

~~de oturan Türkiye duğunu görmek, Ankara 
S "yeti tebaasandan iktidarının, tamamen milli 
~ ICnçnk,adırvan karıı- olan ve on yedi milyonun 
~ ! numarala dükkim kayıtsız ve şartsız tesanü 
~&hı ticari ittihaz düne istinat eden nazik va-

TORKDILl Sayfa : 3 

1 Balıkesir Askeri SatınAlma Komisyonundan: 
1 - Balıkesir askeri hastahanesinde yapılacak pa v-

yon inıaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1285 lira 51 kuruştur. 
3 Muvakkat teminatı 96 lira 41 kuruttur. 
4 - İhalesi 14/10/939 cumartesi günü saat 10 da Ba

lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Keşif ve ıartnamesini görmek iıtiyenler her gü• 

komisyonda görebilir. Taliplerin ltelli belgeler ve muvak
kat teminatları ile birlikte komisyona müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 926 yılından beri Bak-, zifeıini görmesinde ciddi 

Ye komisyonculukla bir teşvik imili olacaktır. 
ettiğini beyan eden Bu satırları yazmadan bir az-----------------------

"'-tçi Mustafanm unva- evvel elimize geçen 2 ilk- Vilayet Daimi Encümeninden: 
4-1-306 

:..eti bu kere ı Ema tetrin tarihli Evening Stan- 3 Senelik rüıu-
Uatafa Kaleli) olarak dard gazetesinin «Gözlim6- Mevkı·1••• d d H k b 

Muvakkat 
teminat: ...... Hu u u: e tar; mu nis iyesi: 

I._ ~ildiği gibi bu unva- z& Türkiyeden ayırmıyahm» Lira 

Sela tekli de Türkçe el- baıhkh bir yazısı, vaziyetin Tükili köyü Şimalen Ka· 100 5812 
~ (M. Kaleli) olarak hakiki takdiri, yalnız me· Manastır radere, cenu-

Lira Kr. 
435 90 

~:( . lcanununun 42 nci ' sul makam ve tahsiyetlere 
iL.~ ben Ayaya-
\ İne tevfikan Bahke· münhasır olmadıga-nı göıte-tit. ni, tarkaa 
~ ret ve sanayi oda- riyor: Kumburnu 
~ 2117/926 tarihinde «Türkiye bu harpte her şeyi takiben Sa-
tı.: ~I sayısına kaydedil elde tutan bir vaziyettedir. Yeni l h -,. ..._. atat at müs-

olunur 
1 

Türkiye harp sonu dünyasının takim Lebi-
başlıca zaferlerinden biri olmuş-

"'i' tur. O evlidlarını bir millet ha- derya 
1 {J RK Dl LI linde biribirine perçinlemiş, fakat 1 Açık artırmaya konan it Balıkesir vilayetinin Er-

('.... _ diter bazılarının aksine olarak, dek kazasının Türkili köyü hududu dahilinde Manaıtır 
L~Gk siyasi gazete sınırlarını genişletmek arzusunda mevkiinde hudud hektar ve ihraç mecburiyeti yazılı bir 
.._,., bulunmamıştır. ·ı ürkiye bir devin 

: Balıkesir mebusu kuvvetine maliktir, lakin bu kuv- parça granit taı ocağının üç senelik icarıdır. 
"~~RETTiN KARAN veti tecavüz için kullanmadı .ve 2 - Artırma 19/10!93Y tarihine rastbyan pertembe 

11 .. c. -= kullanmıyor!• gtnn saat 15 de viliyet makamında miltetekkil Daimi En-
·~yat mlidlirll cTürkiyenin sözü senettir. O ciimen huzurunda yapılacatından isteklilerin yukanda ya-

~,~A_! l!_IL'AL Balkanlar ve Şarki Akdenizin zıh yüzde 7.5 muvakkat teminat akçeıi olan 435 lira 90 
~~ 8()(), altı aylıtı 400 kr. istikrarını temin etti. Britanya kuruşu vezneye yatardıklarına dair makbuz veya banka 

•n91 (3) k tu yeni Türkiyeyi yeni Rusyaya 
"~ uruş r. ı batbyarı bağları ve Türkiyenin mektuplarile mali durumları gösterir ticaret odasından 

. Baiıkulr Tllrkdili kendi bölgesinin emniyet davası tudikli vesikalarile birlikte Encümeni Daimiye ve ıartna-
eg • f t hususunda ne büyük bir rol oy- mesile krokisini görmek istiyenler Balıkesir hususi idare 

" ır ıcare ve myacağını biliyor ve anlıyor • müdürlüğü ile Erdek kaymakamlığına müracaatlan l&zu-
~ "-yi odasından: Bize itimat etmif ve ede- mu ilin olunur. 4 - 1 - 323 

lrtıir villyeti merke- 1 cek olanlar, biç bir zaman 
~ ~riçi mahallesi Ay 
\-......_da (11) numaralı ev· 

....._..._ Tnrkiye cumhuri · 
~dan olup Aıariçi 
' ('eti Yıldırım caddesin 

) numarelı dükkinı 
~~~· tic .. ri ittihaz 
~6 yılından beri yağ 
~--

1 
e if tigal ettiğini 

~fiden lamail oğlu Yağ-
~ .\li Rızanın unvanı 

hayal sukutuna uğramazlar. 
Kuvvetinden emin olduiu 
kadar milli ve beynelmilel 
politikasındaki prenıiplere 1 

sadık olan Türkiyeyi daima, j 
ıulh ve emniyet davasının 1 

asıl hizmetinde devam eder l 
bulurlar. 

FALiH RIFKI ATAY 

~ bu kere Yağhane-
~ ~arhan ı olarak tea nci maddesi mucibince Ba 

clıti gibi bu unvanın lıkesir ticaret ve sanayi 
{~~li de Tnrkçe el yazı- 1 odasınca 1317/926 tarihin

~ ~ Riza Karhan) ola ' de 323 sicil sayısına kay
ret kanununun 42 1 dedildiği ilin olunur. 

ıı ı Vilayet Daimi Encümenindell:·--. -
\..~' 23/9/939 Taribine rastlayan pazartesi gilnfi saat 
\~ııı...~leıi icra kılınmak üzere 15 gün müddetle açık 

~,.,.e bulunan Balak esir Doğum ve Çocuk Bakı mevi 
lbe Mektebinde y Aptırılacak kalorifer tesis atanı 

~~•tekli çıkmadığandan eksiltme işi 10 glin müd
) ~id edilmiştir. 

\' •pbnlacak kalorifer tesisatınan keşif bedeli 

Bahkesir Belediye Riyasetinden: 
Belediye elektrik itletmesi için satın alınacak 150 ton 

mazot, 5-6 ton silindir yatı 1800-2000 kilo kompreıör 
yağına talip çıkmadıiından eksiltme on gün m6ddetle 
temdit edilerek 18/10/939 çarşamba glinü saat 16 ya bı
rakılm1fbr. Taliplerin tayin edilen gün ve saatte be
lediye encümenine müracaatları ilAn olunur. 

5681 lira 34 kuruştur. 
3 Bu ite aid evrak ıunlardır: 
Doğum ve Çocuk Bakımevi ve Kay Ebe Mektebi kalo 

rifer tesisatından mevcud ibzarat, yapılacak kısım, kalo 
rifer umumi ve fenni ıartnamesi, ekliltme şartname ye 
mukavele örneği ohıp iıtiyenler bu eYrakı her gün Bab
keıir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 9/10/939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Balıkesir VilAyet Daimi Encilmeninde te
ıekkül edecek komisyon tarafmdan yapılacağından istek
lilerin mezkur komisyona müracaatları. 

5 - isteklilerin bu iıe aid 426 liralık muvakkat te
minatını idarei buıuıiye Yeznesine yatırdıklarına dair mak· 
buz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu ile 
ihaleden en az 8 gün evvel Balakeair valiliğine mOraea
atla bu İfe benzer 5000 liralık it yaptaklarma dair ala
cakları ehliyet ve ticaret odaıı vesikalarile birlikte yuka
nda yazılı gftn Ye saatte eksiltme komiıyonu reisliiine 
mllracaatlara ilin olunur. 



• 

Sayfa : 4 TORKDILI 

Beden Terbiyesi Bahkesir 
Bölgesi Başkanllğından: 

1 - Atatürk parkında yaptırıhacak spor sabaaı fut
bol loamınuı teaviyei türabiyeaine aid it açık ekailtmeye 
konulm!Jtlur. 

2 - itin keşif bedeli 3200 lira 67 kur~tur. 
3 - Bu İfe aid evrak: 
Projeler, keşif buliaaaı, ekailtme tartnameıi ve mu

kaveJe 6rneklerinden ibaret olup istekliler mezkur evrakı 
her gin ıpor bilgeıinde g6rebilirler. 

4 - Ekailtme 13/10/939 tari~iııe r,ıtlıyaa cuma gü
nü saat 15 de mezkür bilgede teşekkiil edecek eksiltme 

· komsiyonu huzqrunda yapılacaktfr . 

S lateklilerin bu ite aid 240 lira S kurutluk muvak-
kat teaainatını b61ıe veznesine yatırdığına dair -.aakbuz ye
ya bu miktar tayanı kabul banka mektubunu ve ila.._n 
en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alacakları ehliyet 
ve ticaret odası vesikalannı hamilen yukarıda yazılı gln 
ve saatte eksiltme komsiyonu reifliiine m&racaatlara ilin 
olunur. 
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Bahkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir villyetinin merkez kazası dahilinde hu

dutlan tartnamede yazılı Kocamaıılı deYlf"t ormanından 
1007 kental 50 kilo meşe enkllz odunu altı ay zarfında 
ormandan çıkanlmak ilzere 20 gün mOddetle açık artır
maya çıkanlmlflrı . 

2 - Artırma 16/101939 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdilrliiiünde ya
pılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 
kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 6 lira S kuruştur. 
5 Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu 

vakkat altı~ı madcleıine tröre Balıkeıir odun ihtiyacını 
kartılamak ilzere sahta çıllarılmqbr. 

6 - Taliplerin mukaveleyi ve tartnameyi g6rmek lize 
Orman Midürlnğüae mOracatlan ilin olunur. 
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DOKTOR 
Fahriye Altaylı 

KADIN HAST ALIKLA~I VE DO~ 
BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: llillfkuvvetler caddesi No::1a• 
4 

PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN--~~ 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI ~. 

VE TEDA VI EDER. .. ... ._. ...... 
Bahkesir Orman Cevirge 

Müdürlüğünden:~ 
1 - Balıkesir vilayetinin merkez kazası dabiıuad' 

dudları şartnamede yazıla somaldık deYlet ormanı•~ 
kental 7S kilo meşe enkaz odunu Oç ay zarfında .,r::;; 
dan çıkanlmak üzere 20 gOn müddetle açık artd""""" 
çılrarılmı,tır. / 

2 Artarına 23/ 10/939 tarihiae 1110.adif pa~ f 
nü saat 15 de Balıkeair Orman Çevirge MDdOrl&toodf 
pılacaktır. . J I 

3 - Odunun beher kentalinin Jl'Uhamm~P ~ 
kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 2 lira 24 kurQftur. 1 
S Artırmaya çıkarılan odun orman kaaua ..... .:I 

vakkat 6 ncı pıaddeıine g6re Balıkeıir odun da..,... ! 
karıılamak üzere satıta çıkarılmıftır. j 

6. - Taliplerin mukavele ve tartaameyi gar .... 
re Orman MOdOrlDğüne mliracaatları illn olu~ur. Jıf J 

4-~ 

~~~!.~~ ~!!e~ir:..~i!~~~t~"d~~~..... ~ 
keıif raporu ve pliaı mucibince 1850 liralık k~~~ I 
ıaıı eksiltmiye çıbrddıiıadan talip olanların ehlif"' J, 
•ikeıı ve 0/o7.5 niıbetinde teminat akçasile 14 ~ 
rin 939 cumartesi günii Manyas belediyesine mlr..._ 

ı ilin olunur. 4 1 3 

• 
1 

SIGINAK YAPTIRMAK ı 
~w~~~~~~-~~~~~~~ 

iSTIVENLERE 
Tayarelerden koruama ta

limatnameaine göre gerek 
evlerde ve gerekse mOeıae 
aelerin münasip mahallerin
de yaptırılacak koranma 
aığınaklannı ehven fiatlarla 
yaparım. Yaptırmak iıtiyen 

leri• adresime müracaat 
etmeleri illn olunur. 

1 

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

15 ILA 21 BIRINCITEŞRIN 1939 .-

V l YANA SONBAHAR SERGİSİ 
\. 
it , 
• 

Avrupanın en mllhim iktisadi ve sanayi aergilerindendir. Her tnrltl 
iıabat için hazır bulunan Türkiye uıqumi IPÜQleıaili: 

1 K. A. M 0 L L E R ve Ş E R 1 K 1 
1 ISTANBUL GALATA llİNERVA HA~ PPSTA ~UTUSU: 1090 - T~~EFON: 40890 ~ 
1 sız DE SEV AHA T TENZILATlfiDAN iSTiF ADE EDEREK OERI KALMA "{lf"'· 
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Bitin esbaba iatirah•t ep m1Jt~• v~ ne& yemekler ea tepaiz qıelltt 
aa1ın sergi ziyaret~ileriniıa emirleriae tahais eclilmiftir. 
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