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F.inlaııdiy<ı, llııs İddialarıııı rl,ekzip ~diyoı·. 

~ZAR GÜNÜ FINLANDİYALILAR DEGIL,RUSLAR 
1tVAN TOPLARILE TALiMLER YAPIYORLARDI. 

tısya-Finl3ndiyalle YenidenMü~ 
~akereye mi Girişmek istiyor?· 

Helıinki, 27 (Radyo! - I ültimatom mahiyetinde ol 
ugün neşrolunan resmi bir mayıp bir müzakere kapısı 

tebliğde, Finlandiyalıların 
aym 26 sında biç bir topçu İtalya ile Hollanda bir 
ateşi açmadıkları temin 
olunmaktadır. 

orn açık L:r ilulchğını zikreit
mektedirler. 

Bu hareketin, Rusyaqtı11 

müzakerdere yeniden bat· 
lamak iılı: mesinden ileri pi· 
diği kanaati mevcuttur. . 

Londra, 27 !Radyo} · 
Salabiyettar rµehafi'Jter, Fin 
landiyamn Rus hududunda 
asker tahıit etmediği lfe 
pazar günii askerin istira · 
batta olduğunu bevan •t 
mektedirler. 

Londra, 27 ' RadyoJ 
Finlindiyanın Mosko\ a elfl-

J.Sonu üçün<· Ü aJ fao1ı1 l . 
~-----

~Sonu üçüncü sayfada] 

ALMANYA 



Sayfa: 'l TORKDlLI 

-., .. ·,: .:- .... - - . - . : .,;· .. . . 

EHIR HABERLERi 
Valimiz iyileşti. ' 

Dün makamlarına ge
lerek çahşttlar 

Lik Maçlarının Son Haftası Vil3yetim~ 
Gönen ve Balıkesir Gençlik At ve sıg" 1rlann~id~ 
Kulôpleri Arasında Yapıldı. enemeleri yap . ,. 

On beş gündenberi rahat
•12 bulunan Valimiı Recai 
Ciirc:li, ha~talığını kamilcn 
ıeçirmiş ve dün vazifesi ba 
şana gelerek geç vakte ka
dar çahımıılartlu . 

Saym valimize geçmiş ol 
.u• dem. 

Yeni mektupçumuz 
işe başlad1. 

Mardin mektup.,:ulunğun

n Viliyetimiz mektupçu 
hatuna tayin edilen Asım 

Tekin şehrimi.ıe gelert-:k ye 
•İ •aıifeaioe başlamıştır. 

Vilayet Daimi Encü
meninin toplantısı 

Yağmurlu bir havada oynanan bu maçı vilayet dahilin~ 
Bahkesirliler 3-0 kazandılar. ~;r:;j ~~:!!:~:i:; ... ~ 

Gönen, [Hususi} - Ka- g~ncin mütemadi didinmesi, hklara batlanmlftır.ejl: 
ıamız gençlerile bir maç vaziyet üzerinde hiçbir de- Vetf'riner Modtlrl t" 
yapmak üzere Bahkesirde>n ğitiklik ıastermedi. Hakemin itlerin tatbikabn• yat" I' 
on bet kişilik bir sporcu düdüğü oyununun bitti v ini lıyacak ve danuslai' 
kafilesi pazar günü geldi. 1 ilin tf g riıli olmıyan at ve,. ",J 
Kendilerini, Gönenli ıençler f B e ı. ld v • • • idiç ve enemeleri11I 
Ye HalkeYİ mensubini, kar •tta 0 up aıbı nıha cakbr. 
ııladılar. yette de mutat meraaimle Vilayet hayvani•"'~ 

Saat on beşte, Balıke- gençler sahadan ayrıldılar. 1 Jihı için de kaza v•.,ır9 
sirden gelen, hikem Şuuri ;::. !erinin ittirakile ba~ ~ 
Sümerin idaresinde yağmur Şu bale nazaran, şehri lim Y ataıanın Bafk'7 
lu bir haYada oyuna baı- miı gençlik kulubil Marma da bir toplanh y~ J 
landı. Esasen bozuk olan 

'ı sahanın milteaddit yerlerin 
de ıu birikintileri ve çamur 

1 yıiınları hasıl olmuştu. Buna 
ratmen gençler, yılmadan 
bir ıporculuğa yakışır temiz 
hareketlerile oyuna devam 
ettiler. 

ra gümeıinin birincİ•İ oımut Bı'r u··tu··ru··kçu·· yakS 
oluyor. Bölge ıampiyonluğu 
için 10 birincikanun pazar Marth mahalleıi--f 
flİOÜ, Eıe ailmesi biriaciıi ri iımincle bir ibti1•r· ~ 
Havran kulôbile Final ma denberi lftirOkçllok ~ 
çını şehrimizde yapacaktır. 1 mak suretile birç• 

Şayet o maçı da kazanır lerin paralanm sJJAJtt 

· Viliyet Daimi Encümeni, 
~fın VaiiRecai Gürelinin bat 
kanlıiında haftalık içtimaını 
adtederek, Devair<len relen 
~aıı aarf ewakını tcdkik Havanın soğuk ve yağ 
'te müzakere ettikten sonra murlu olmasına binaen, sa
top!antıya aon vermiştir. hanın etrafını yüzlerce ıpor 

sa 939 940 yılı Balıkesir im~t·: .. 11.ı 
bölgesi şampiyonluğunu ka- lkı gun evvel de, / 

. . d b" k c1ı111ı zanmıı olacaklardır. 1 ye ısmın e ır a f. 
ka yazmak ve okulll- ~ 
re evine getirmiş ~ 
mutad sanatını bUtiiJI ~ 
retile kullanırken,~~' 
haber almış ve der ; 
yano evi basılarak y•" t' 
ta olduğu muakalarl• 

meraklıları doldurmuştu. Balı- , 

Halkevinde faydalı kesir takımıt tam kadrosile 
• gelmemişti. içlerine aldıkları 1 

fhm ve konferanslar yeni ve genç elemanlar, böy · 
Dün akşam, Halkevinde 1 le bir sabada bir hayli bu 

ldSyltty~ faydalı bir flim ıös- caladılar. Gönenli gençlerin 
terilmiş ve müteakiben Ve 1 rösterdiği ıayret, Balıkesir 
Wiaer Müdürü Selim Ya- lileri çok şaşırttı. 
taıan tarafından da çok is Birinci devrenin sonlarına 
tJfacleli bir konferans veril- doğru, Balıkesirliler soldan 
aittir. çok nefis bir gol yaptılar. 

Mesai saatleri 
attırılacak mı? 
İş kanununda tadilat 
yapılacağı anlaşılıyor 

it kanununda mühim ta 
tlilAt yapılması kara_rlaşlaş 

Zaten ıu ve çamurun fazlalığı 
oyunun bütün seyrini -bozu 
yordu. Bu devre O· 1 bitti. 

İkinci devreye, başlandığı 
vakit, Balıkesirliler anlaş 

mağa başladılar. Hemen he
men kırkbeş dakikalık bir 
oyunun Oçte ikisi Balıkesirin 
hlkimiyeti altında geçti Bu 
müddet zarfında da iki gol 
daha yaparak galibiyeti 0-3 
gibi büyük bir farkla gran
ti ettiler. 

Felaketzedeler 

için toplanan para, 
bin küsür lirayı buldu. 

Dikili ve havalisi felaket 
zedeleri yararına, Kızılay 

tarafmdan toplanan yardım 
yekunü bin küsür lirayı bul
muştur. 

Bu para, yakında felaket 
zede kardeşlerimize gönde
rilecektir. 

Çağış nahiyesi eski 
müdürü beraet etti. 
Rüşvet aldığı iddiasile va

zifeden elçektirilen ve dört 
aydıl;nberi me•kufen .muba 
kemesi yapılınakta olan Ça 
ğış nahiyesi eski müdürft 

.,thr. Sunun için yarın An
lıarada bir komisyonun ça · 
llflllalara bathyacağı haber 
•erilmektedir. Tadilatın 
esasları belli değildir. Yal-
aıır; haftahk mesai saatları 
am günün icaplarma göre 
arttırslacağı Ye diğer bazı 
lhumhı değiıilder yapılaca· 
aı s<Jylenmektedir. 

Her iki tarafta, bir dur 
gunluk göze çarpıyordu. 
Top, kih, Balıkesir ve kah 
Gönen kalesini sık ıık zi· 
yaret ediyordu. Yirmi iki 

t Şevket Erşenio dün son mu 
hakemesi yapılmış ve suçu 
nun ıabit olmadığı anlatıla 
rak beraetine karar veril· 
miştir. 

kalanmıştır. i 
Bundan batka c., 

üfürlikçUlüğe ait· bast ~~ 
ve muskalar da bul°" 
tur. . 1 

Üförükçü Nuri te•~.A 
lerek adliyeye verilıoİr.J , 

8. M. Mec~ 
toplandı 

[llaş taıofı biriıtci s•ıA? 
zarlıkaız ıabş kanuod 1. 
kındaki kanun müıslı~ 
ain tehiri hususunda ~ 
ret Vekili Nazmi To~ 
luoun talebi kabul tY ~ 
Ruznameye geçildi. ~~ 
tahsisat üzerinde mü_,.. · 
ler yapıldı ,/ 

Meclis çarfambay• t 
nacaktır. 
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Fransa, Türkiyeden loo milyon 
Franklık Tütün Alacak 

lllgiltere de fazla ÇEMBERLA YNIN NUTKU INGILTEREileFRANSA 
•ktarda tütün İ ·ı d İ · T · 1 B kt Arasında yeni bir fi .. 

1
. k ngı tere e yı esır er ıra ı. a aca nans anlaşması ya-Çemberlay dedi ki: "Kimsenin hududlarını 

~kara, 27 (A.A.J-Fran 
" tltün rejiıi T6rkiyeden 
' lllilyon franklık tütün 

auuaa karar vermit 
~... T1earet Vekileti
~ bildirmİf ~. 
ııL'~•aıaı rejiıinin Türkiye · 
,_ şimdiye kadar her tene 
~ayaa ettiii tQtün 

baçak milyon idi diier 
"'-1taa l•ıiltereaÜI ele bu 
~ki Fra•ııı rnübayauın
~ daha ylllaell llliktanlla 
~ alacajı haber ahamıf . 
londraya fındık ih-

racahmn fazla. 
l' ~a. 27 fA A.} -
\ '•~aon fındık tarun aatıt 
~atili Sllrmene pazar 

• iet Jilz bia kilo fın · 
satın almtthr. 

91ı._!ô• hafta içinde Trabzon 
.-.eat tüccarlan Loadraya 
\t. bayii Hhflar yapmlflar· 

~yiü fiyatlana yüktel 
'nelen .soa derece menı 
' laulunmak tadır. 

Anadoluda kar 
"•kara, 27 (Radyo) 

~da b• gece kar ,ağma
~ '-Aflamıı ve bq santi
~reyi bulmuftur. 

L lokatta da yağmaia baş · 
''ftn icar her tarafı kapla 

it, 

.\Jnıanya hudut
ta tahşidat ya

pıyor 
t aı tarafı birinci sayfada) 

'~idabaa baılamlfbr. 
t· Pan., Ti (Radyo! - Pe
~Pariaien ıazetesi Yugos-

l ~litika gazetesine at t' Alman1a, cenubi Sırbis-
• ''" alta eyaletinde Yu 
''•lav pamuğu için bir plin 
,..,.Jadıfmı yazmaktadu. 

pılacak. 
değiştirecek değiliz." Londra, 27 [Raa1ol -

Londra, 27 !Radyo] - miz, budur, bunun içlıa mü. Yeane Monet, fngiliz Fraa 
Bugünkü gazeteler, akşam cadele ediyoruz. Ve hu ga· il& ekonomik beraber çahıf· 
Bqvekii Çemberliyn tara yeye vasıl oluncaya kadar ma teıkillb reialiiine ta,U. 
fmdan Radyoda söyleamit harp edeceğiz. Fenalığı, iyi· edilmiıtir. 
nutkunun şu lnımı üzerinde liie kalbedeceğiz. Allu bi- Bir Franaaz.......,.. .., .. 
bilhusa durmaktadırlarki o zimle ~era~rdir. ve nihai le mühim bir vamfe,. nrl .. 
parça ıudur: •fer bı.dedir. '& mesi Londracla •••aUM,.t 

- Harp bittikten ıonra Londra, 27 lRadyol - 1 uyandırlDJfbr. 
yeni bir AYrupa kuracağız. ~emberliyn nutku haklund~ Bu hareket mittefikl.ria 
Kimsenin hududlarmı değiı- bır makale neıreden De11I mtittebit İf becenae ...ı&e · 
tirecek dejiliz. Sulhperver Herald diyorki: tı Bazı keli rinin muyaffal'dretr ifet•. 
Wr Almanya, her zaman meler azim ve kati İf kara mektedir. 
deYletler dmreai içinde yer rını ifade ederler, Çember- Loadra n tRadyol -

1 
bulabilir. lstediiimiz. cebir liynıa sözleri de böyledir.» Yakında Paria _ Loadra ara-
" tiddeti ebediyyen orta lnailiz matbuatıda nntlcu ıında yeni bir Finana ..ıa, 
dan kaldırmakbr. Hedefi 1 taa•ip etmektedir. maıı yapıJacakbr. 

Finlandiya Rus lddialannı 
Tekzip Ediyor. 

(Baş tarafı birinci sayfada] j aleyhine ıiddetli makaleler 
si Mo1otofua notaıanı aldıiı yazmakta ve Rus FinlAa 
mrada, keyfiyeti hükümetine diya müzakerelerinin inlutaa 
teblii edeceğini ve cevap uiramasıadan Reiıicumhuru 
alır almaz haber vereceiini mesul addeylemektedir. 
bildirmittir. 

Londra. 27 (Radyo] 
Finlindiya hariciye nezareti 
Finliııdiyanın 4 Rua topçu 
ateşi ile öldürdüğil hakkın · 

daki Rus iddialarını tekzip 
dmiştir. 

FinlAndiya, Rusların pa 
zar günü havan topçu top
larile talim yaptıklanna bil
dirmiştir 

Londra, 27 !Radyo) -
Moıkova radyosu fabrika
lardaki iıçileri Finlandiya 
aleyhinde mitinglere davet 
etmektedir. 

Pariı, 27 !Radyo] Hel 
sinkiden haber veriliyor: 

Finlindiyada vaziyet dur
gundur. Hükümet; Milli Mü 
dafaa için halka birçok mü
kellefiyetler tahmil ettiğin 

den, 'Umumi bayatta bir dar 
lık başlamııtır. 

Pariı, 27 (Radyo] Mos-
ko•adan haber alınıyor: 

Pravda gazetesi, Finlan
diya Camhurreisi Kayander 

Mayin tarama 
işinde balıkçı 

gemilerinin rolü 
[Baı tarc:ı fı birinci sayfada] 

bandıralı sekiz bin sekiz yilz 
tonluk Sparman, lngiltere 
Şark cenubunda batmııbr. 
Son gemi de bulunanlar ka
yıklarla vaka mahallinden 
uzaklaşmışlarsa da nerede 
bulundukları malüm değil

dir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Baltkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neıriyat müdürü 
FUAT BIL'AL 

Yı llığı : 800, altı aylığı 400 kr . 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adres: HalıkP.sil' Tlirkdili 

Bahkesir sulh hukut 
hakimliğinden. 

Açık artırma ile ,..,. 
~Yrilecek ıayrl ........_ 
ne oldup 70 a11..,.lt 
dikkin lzmirler mahau.ia
de klin Mİi baca Haaa 
mazuı, IOlu bahçe gayri 
menkulOn bulunduju •o•·' 
ki, mahalleai, sokaiı aama 
ruı Mehmet hanesi arka• 
Cafer hanesi, öni rol. 

Takdir olunan kırmet 100 
liradır. Artırma 28112/ 
939 perıembe saat 15. 

1 - lıbu rayri menkalla 
artırma şartnamesi tarilaia-
den itibaren no. ile Balıke
sir icra dairesinin muaryen 
numaraıında berkeıin söre 
bilmesi için açıkbr. lıında 
yazıh olanlardan faala ma 
lümat almak istiyenler, iı
bu ıartnameye v~ 73 doıya 
numaraıile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 Artırmaya iştirak 
için yukarda yazılı k11me
tio yüzde 7,5 nisbetiode 
pey veya milli bir bankanm 
teminat mektubu tevdi edi· 
lecektir. (1241. 

3 ipotek sahibi ala-
~akhlarla diğer alikadarla
rın Ye irtifak hakkı aahip 
lerinin gayri menkul lze-

[Lutfcn sayfayt çeviriniz.] 
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Balıkesir inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tenk:ı olmak f&rtiyle •c kamyon 
larla Bandırma iohiıarları bakım evlerine taşmacak Sın 
d11gıdan 150.000 ve Biğadıçdan 20.000 kilo idare mali 
yaprak tütünlerin nakli işi mevcut ,artnamui mucibiııce 
25/11/1939 tarihinden itibaren 20 gün müdddetle açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 15/12/1939 tarihine müıadif cuma günü 
saat 14 de kadar Sındırgı inhisarlarına müracaatları 

4 1 382 

Bahkesir Askeri SatınAlma KomisyonundaM: 
1 - Aıkeri ihtiyaçları olan aşaiıda cins ve rn~ 

tarı yazılı 2 kalem kuru Fasulye eksiltmeye konulmllft9" 
2 - Tahmin edilen bedel v~ muvakkat te111İl.at 

larile ihale şekli ve günleri yine aşağıda gösterilnıi.fdt. 
3 - Evsaf ve şartları her gün komisyonda g&rille. 

bilir. Eksiltmesi Balıkesir Kor Satm Alma Komisyo11"° 
da yapılacaktır. Taliplerin hizalarında g6ıterilen gün ~ 
!aatten bir saat evveline kadar kanunun 2·3 madd 
deki gösterilen vesayikleri ve muvakkat temioatlalll'lf 
havi teklif mektuplarını komisyona makbuz make .. 
teslim e tmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki ıe 
çikmeler muteber değildir. 

rindeki haklarını hususile Balıkesir ticaret ve Muhammen Muvakkat 
faiı •e masrafa dair olan b d l · M"k Ci sanayi odasından: e e temınat ı tan "nsi 
iddialarını i1:bu ilan tarihin· L K L K T ı·~· ..:.ıib "' u l k · ·1~ · k r. r. r. r. on a esı ve~Jıt 
den itibaren yirmi gün için· ua 1 eıır vı ayetı mer e.- ff,,. 
de enakı müsbitelerile bir· zinin Karaisa mahallesinde 11000 00 825 00 ~8 K. Fasulye 5112/939 .. 
likte memuriyetimize bildir· 'lJ numaralı hanede oturan 2625 00 196 88 21 K. Fasulye 5/12/fl39 14 
••leri icab eder. Aksi hal- Türkiye cumhuriyeti tabaa· Nereye ait ne ~ekilde yapılacağı 
de haklan tapu ıiciıite sa - ıındao olup Camiikebir cad Halıkesir için Kapalı 
bit olmadıkça satış bedeli- detinde 23 numaralı dük- Bandırma » Açık 
nin pay!aşaıaıındaa hariç 1 kanı ikametgahı ticari itti· 4 1 367 ...../ 
kalırlar. haz ederek 935 yılındanbe ' - ---

4 -:- Gösterilen günde ar· ri yemiıcilik ticaretile itti· MEMUR ALINACAK 
tırmaya iştirak edenler ar gal ettiğini beyan eden Arif 
tırma tartnameıioi okumuı oğlu Mustafa Kampusun J 
ve lüzumlu malumat almıf ünvanı ticareti bu kerre 
ve bÜntarı tamamen kabul l Yemişci Mustafa Kampus 
etmiı ad ve itibar olunur olarak tescil edildiği gibi 

J bu üovanın imza şekli de 
ar. T ürkçe el yazısi!e {Mustafa 

S Tayin edilen zaman· 
da gayrimenkul üç defa Kampu•) olarak ticaret ka-

nununun 42 nci maddesine 
ba:ğırddıktan ıonra ençok 
artıran& inale edı!ir.. Ancak göre Balıkesir ticaret ve sa-
arbrma bedeli muhammen ı nayi odasınca 24/l 1/939 ta· 
kıymetia yüzde yetmiş b~- ribinde 1109 sicil sayısına 

kayt edildiği ilan olunur. 
Jini bulma& yeya ıat11 isti ---ı 
'yeain alacağına rüchani Balıkesir ticaret ve 
olU diier alacaklar bulu sanayi odasından: 
• .. apta bede~ buola~m 0 _ga! Bahkesir •İliyeti merke 
rı menkul ıle temm edalmıf 1 ıinin Börekçiler mahallesi 
alacaklanoın mecmuundan nin Keten a vdam sokağmda 
laııdaya çıkmazsa en çok 32 numaralı hanede oturan 
arb.ranı teahbüdü baki kal Türkiye cumhuriyeti taba· 
mık üzere artırma oa beş 

1 

asından olup Baı1macılar so 
gln daha temdid ve oobe· k~iın~a 26 ~uma~alı _d.ük: 
. . . .. kam ıkametgahı tıcarı ıth 
pncı &ünu aynı aaatte ya· h d k 939 1 d b . az. e ere yı m aıı e 
smacak artırmada, bedeb ri manifaturacılık ticaretile 
Aİlf istiyeııin alacağına iştigal ettiğini beyan eden 
rlchani olan diğer alacak- Ahmet oğlu Yusuf Mcmİf• 
hlann o gayri menkul ile oj'luaun ünvanı ticareti bu 
temin c:dilmif alacakları kerre (Man ifaturacı Yusuf 
mecmuundan fazlaya çık Memişoğlu) olarak tescil 1 
mak fartile en çok artıra. edildiği gibi bu ilnvanm im
•• ihale :dilir. Böyle bir za ıekli de T~rk_çe el yazısi 
L-~ 1 ld d"I .h I le ( Y. Memışoglu) olarak 
aeqe e e e ı emene ı a e t" t k 42 . 

ıcare anununun ncı 

yapılamaz ve ıabş talebi dd . .. B Ik . 
d 

ma esıne g-ore a ı esır 

iifer. ti .. d . caret Ye sanayı o asınca 
6 - Gayrımenkul kendi 24/11/939 tarihinde 1J08 

liae ihale · olunan kimse ıicil sayısına kayt edildiği 
tlerhal veya verilen mühlet itin olunur. 
içinde parayı vermezse iha- ---------
le kararı fesholunarak ken men on beş gün müddetle 

artı"maya çıkarılıp en çok 
disinden ev•el en yüksek artırana ihale edilir. İki iha
teklifte bulunan kimıe ar le arasındaki fark •e geçen 
setmiş olduğu bedelle alma · günler için yüzde 5 den be 
ia .razı olursa ona, razı ol aap olunacak faiz. ve diğer 
maz veya bulunmaua he zararlar ayr1ca hükme hacet 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: ~ 
A İdaremiz Taşl'a teıkilitında açık memuriy••"' 

için Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Samsun baomüdöriyctlııri' 
mizde birer müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

B imtihan tarihleri ayrıca. ilin edilecektir. 
C imtihana girmek istiyenlerin aıağıdaki va• .,e 

şartları haiz olmaları lazımdır. 
1 En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
2 Askerliğini bitirmiş. olmak veya müeccel 1"t 

mak, 
3 - 21 yaşmdan aşağı :ve 30 yaımdan yukarı ol•• 

mak, 
4 - Sıhhatli olmak ve bedeni arwtsı bulunmamak 
s - İyi ablak sahibi olmak 
D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve ~vrakı ,.tr 

bite ve üç fotografla birlikte yukanda yazılı mahalle,;' 
ki ba,müdürlüklere müracaatla kayıtlarını yaptırmah.lı' 
lar. · 

E İmtihan ~evzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese. 
"2 - Yazı, 

3 - Umumi malumat (Hayat biliisi, coğrafyaj 
4 - Lisan (konutma ve yazı) 
NOT: . 
1 İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak ol_., 

lar arasında yabancı lisanına vakıf olanlar ter(ih edilir 
2 - imtihanda kazananlarm nıuvaffakiyet ve ta~ 

vaziyetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücreti'" 
ri tesbit 'edilerek tayinleri tesbit edilecek .muvaffak~ 
dereceleri sırasile yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve yazifeyi 15 gün za~ 
da kabul etmiyenlerin bütün haklan iptal edilir. 

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hanıi -' 
bildiklerini dilekçelerine yazmahdırlar. 

5 Müracaatlar 30/11/939 günü akşam1Da kadar._,. 
bul edilecektir. 6 - 1 - 361 _/ 

kalmaksızın memuriyetimiz l'lalıkesir icra memurı..r 
ce alıcıdan tahsil olunur. odasında işbu ilin ye ı'I' 
Madde 11331 terilen arbrma prtna;;.,.; 

Dükkan yukarıda göste- dairt~indeki sahlaca;ı i~ 
rilen 28/12/939 tarihinde 1 olunur. 

Basdcbtı yer: Türkdili matbııaaı-BaldtHM 
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