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Milli Sef Kayseriye Şeref Verdiler -- ~ 
Fin Kıtalan R=us,=a-r~~az-'-'"-=is~ine 110 mil girdiler. İsınet İıı()nü. bıırııdan Di-_, - .,/ 

Cephenin bazı mıntakalarında yarı ıakıra ~iılflc~kleı·clir 
•dd"' J k b ( Ankarn, 26 [Hususi]-Mil- dn halkla temas ederek 

CJ I çarpışma ar VU U U uyor • 1i Şef ismet İnönü, tetkik- tetkiklerde bulunacaklar ve 
l.ondra, 26 !Radyo}- Ge- doğru ilerlemeleri Saladaki lerinc devam için dün gece bilhassa, feyyaz bir servet 

~n hnberler Fin kıcalarınm Ruslar için ciddi bir tehli saat 22,30 da hususi trenle kaynağı olan bakır madeni 
"Us topraklarında harekata ke teşk il etmektedir. Noel Diyarbakıra müteveccihen ni gezeceklerdir. 
devam ettiklerini bildirmek- günü Karellide yeniden bir hareket buyurmuşlardır. Ankara, 26 [I-lususij 
t~dir. · taarruz vukubulmuştur. Sabık Maarif Vekili Saf Dün ak-.d .ı Ankaradan, 

Dün geceki Fin tebliğine Yine aynı gün, )Üzlerle fet Arıkan, Denizli mebusu Şark • 'ı. . d) tlerinde tetkik 
gö f', Finliler Ladoga gölü. Rus tayaresi, Fin arazisine Necip Ali Küçiika, Nasuhi seyahatind bulunmak tiz.ere 
llün 250 kilometre ötesinde hücum etmiştir. Helsinkide Baydar, Fıkret Adlı, Riya- hareket ed n Cumhurreiıi-
liyeıkoya kadar hareketle- dün iki defa tehlike işareti seticumhur umumi katibi. (Sonu üçunciı . ) fada) 
tini tevsi etmişlerdir. verilmiş ve halk Noeli sığı yaverleri ve hususi kalem ~. -

Harbin başlangıcında Rus- nakJarda geçirmiştir. Fin müdürü, Milli Şefe refakat 
lar buradan taarruza geç dafi toplarının faaliyeti etmektedirler. 
lttişlerdi. Rusların mak adı, sayesinde tayareler şeh - Reisicumhurumuz; istas 
lielsink iyi işgal etmekti. rin üzerinde uçmağa mm·af- yon da, B. M Meclisi Reisi 
I:'inlindiyaııın şimalinde Sal- fak olamamışlardır. Abdülhalik Renda, Başve-
ltıa mıntakasında yapılan Sovyet tayareleri muhte- kil Dr. Rdik Saydam, Ma 
taarruz da püskiiı tülmüş lif demiryolu merkezlerine reşal Fevzi Çakmak, Ve-
~ Finlilerin Mormanskaya (Sonu üçüncü sayfada) killer, mebuslar ve gene

rallerle kesif bir halk taba 
Japon Parlamentosu içtimalara başladı. kası tarafından hararc:rn 

• -- tezahüratla uğurlanmışlar· 

Cumhurreisimizin 
-Y egenleri vefat etti 

İzmir, 26 {Hususi ! - Re 
iscumhur MilJj Şefimiz İs
met inönümin kardeşi mü 
tekait Yarbay Dokt(lr Bay 
Ahmedin oğlu Resit Temelli, 
tutulduğu bir l a stalıktan 
kurtulannyarak İzmir mem· 
leket hastahanesinde vefat lınporator bu münasebetle söyle- dır. 

Milli Şefimiz; Diyarbakır- etmiştir. 

diği nutukta, Japonya~ın ~azır- Bir A vustuı-alya ·c,-=1=a=,~=,1=-=h=ö=-
lıklı bulunmasını ıstedı. 

1 
.. ~ ·· j "it d 

Tokyo, 26 [Radyo! - Ja Turhan Tan o"ldu". 11~0 D#l:• ~eye \1 lt ı• ı. 
Pon parlamentosu içtima J b 
devresine başlamıştır. İm- İstanbul, 26 !Hususi) Hava Kumandan ığı u manase-
Parator nutkunda, Aksayi M. l "urhan Tan namı müs b } k J b• • }} d 
tarktaki harbin biran evvel teariyle muhtelif İstanbul et e as er ere ır mesa J yo a 1. 
bitirilerek bugu··nkü enter H b f k gazetelerinde tarihi tefrika Londra, 26 !RadyoJ « ar e ilen iştira 
llasyonal vaziyet karşısında · k d d A J h b'" 
h k b J ı · lar, fıkra lar yazan ve birçok ilk defa olarak tam a ro e en vustura ya ava o-
azırlı lı u unu masını ıs- fi 

ı k. d b. t l bı" A usturalya ha va lüg-ünün cere 'ni taşıyorsu -
temiştir. lmperator, Çindeki eser er veren es 1 e e ıya u " " T 

Japon kuvvetlerinin başar muaJlimlerinden Esad Fethi bölüğü bugün İngiltereye nuz. Vatan sizinle iftihar 
dığı muvaffakıyetlerden ölmüştür. Kıymetli tarihci vasıl olmuştur. eder_h ______ _ 
lllemnuniyet duyduğunu zik- nin cenazesi bugün Edirne- Bu kuvvetler sahil müda 
lttmiştir. kapıdaki şehitliğe gömül faa ve tahtelbahir kuvvetle-
. İmperator, mutat hilafına, rine iltihak etmişlerdir. Da 
•lk defa olarak içtimada müştür. 
••keri kıy af etie hazır bu
lunrnuşla rdır 
Japonya - Amerika 

müzakereleri 
· Paris, 26 [Radyo) - Bu 
lünkü Japon gazeteleri, A
lllerika ile yapılan müıake· 
relerin dostaae bir hava 
İçeraiade Herlediğini yaz 
lllaktadırlar. 

Hitlerin teftişleri. 
Ankara, 26 [Radyo) 

Alman radyosu, Hitlerin garp 
cephesindeki teftişlerine de · 
vam ettiğini bildirmektedir. 
HitJer, cephedeki hava kuv
vetlerini ve harb umumide 
kendisinin bulunduğu alayı 

ziyaret etmiştir. 

ha gemi limana girmeden 
askerlerin gür sesi duyulu

yordu. 
Askerler, limanda askeri 

erkan tarafından karşılan 

mışlardır. 

Hava Başkumandanlığı 

askerlere hitaben bir mesaj 
yollamıştır. Bu meaajda şöy
le d enilmektedir: 

lrlanda 
Başvekili sulh istiyor 

Londra, 26 !Radyo] -
İrlanda Başvekili Dö Valera, 
Radyoda Amerikaya hita
ben bir nutuk s :>yiiyerek, 
harbi idare edenlerin bir 
konferans akdetmelerini is 
temiş, galiplerin de mağlup 
lar gibi harp bittikten son· 
ra birçok mahrumiyetlere 
katlanacağını söylemiştir. 
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ATATÜRK 
Koşusu bugün saat 

1.0 da başllyor. 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğü, her sene bi 
rincikanunun 'H nci günii, 
Türkiyenin bUtün bölgelerin· 
de ''Atatürk., koşusu yapıl
ması için bir emir göı der
mişti. 

Bugün, ilk olarak şehri

mizde yapılacak olan bu ko
şuya, sporcular, mektepliler 
ve bilümum amatör gençler 
iştirak edeceklerdir. 

Koşu, Halkevi spor kolu· 
ııun n zareti altında ya 
pılacaktır. Bugün saat onda 
ltoşucular, Cumhurıyet ala
nında hazır olacaklar ve ken 
dilerine ve rilen sıra numa
rasile, şehirin işlek cadde
lerinden koşmak suretile on 
kilometrelik mesafeyi kate 
deceklerdir. Birinci, ikinci 
ve üçüncügelenlerc, Halkevi 
tarafından muhtelif müka
fatlar verilecektir 

Bisiklet yanşlan. 
30 Kilometrelik Tepecik 

ıosesi üzerinde 12 bisiklet
çinin iştirakile yapıldı Bi 
rinciliği l, 113 de Süleyman 
Ovacık, ikinciliği Sabri, üçün· 
cülüğü de Muharrem Ali 
ltazanmışlardır. 
· Öniimilzdekı hafta, kaza
larımızdaki diğer bisikletci 
ler de şehrimize gelerek fi
nal maçı yapacaklar ve ne
tice alanlara muhtelif mü 
leafatlar verilecektir. 

Umumi meclis ha
haz1rhklan. 

1 Şubatta toplanacak olan 
Balıkesir vilayet umumi 
nıeclisi için hazırlıklara baş · 
lanmıştır. 

Meclisi umumide intihap
ları yapılmak üzere kaza
lardan istenilen hakem he
yetleri listesi ve vilayetin 
bir senelik bütce tatbikatı 

ile mesai ve· icraatına ait 
•eclisi umumide okunacak 
iıahnameye esas olacak ma 
16ma t ve 940 senesıne ait 
masraf bütce leri devairden 
iıteoilmittir. 

Gençler 
Akşam Halkevinde 
samimi bir toplantı 

yaptılar. 
Halkevi spor kolu tara 

fından tertip edilen ''Sporcu· 
lar gecesiıı akşam kal~bahk 
bir genç kütlesinin iştiraki 

le yapıldı 
Spor kolu başkanı, genç· 

lere kısa bir hitabede bu 
lundu ve bu faydalı toplan 
tıların her on beş giinde bir 
olacağım bildirdi. Söylevi 
müteakip, Halkevinin cazi 
muhtelif oyun havalnrı çal 
mak suretile gençleri eğlen 
dirdi. 

En son olarakt kış spor
ları ve denizaltı fedaileri 
ismin'3eki filmi r gösterile 
rek toplantıya son verildi. 

Daim 1 Encümen top
lantısı 

Daimi Vilayet Encümeni 
Vali muavini Abdülkadir 
Keskinin Başlrnnhğında top 
!anarak, şehrımiz doğumevi ' 
ve köy ebe mektebi kalori- 1 

fer tesisatına, Gönende yap 
tırılmakta olan Sfat istas 
yonunun ikmal inşaatına, 
Balıkesir Bandırma yolu · ı 
nun 38 ncı kilometresinde 
yapılacak beton menfezin 
inşası ile Erdeğin Manastır 
mevkiindeki taş ocağına ta
lip çıkmadığınd ın ihaleleri 
nin İkincikanunun beşinci 
cuma gününe kadar temdi 

dini kabul etmiştir. 

Susurlukta ikin~i mektep 
olarak kullanılan binanm 
geçen senelerde olduğu gibi 
15 liradan bir sene müddet 
le icarına karar verilmiş ve 
bu meyanda devairden ge

len sarf evrakı tetkik olu

narak tastik edilmiştir. 

Nışan 
İlkokul öğretmenlerinden 

Ali Şuiiri ile leblebci Yusuf 
Özıaraç kızı bayan Saibe 
nin evvelki alcışam nışanları 
icra edilmiştir. 

Gençlere saadetler dileriz. 

Şehrimizde Dağcılık 

Yeni bir kız enstitüsü , Ve kış sporlan na 
binası yaptınlacak. başlanıyor. 
Şehrimizde bu yıl açılan Bölgemizde yapılması ge· 

akşam kız sanat okulu eski reken sporlardan başta gele 
Dumlupınar ilk okulunda ni de, daicılık ve kış spar· 
derslere başlamıştı. Ta1e· landır. 

b~~in ço~lu~~n.u ve bina~ı~ Beden Terbiyesi (Je11tl 
musaadesızlıgım nazarı ıtı- o· kt'• 1 .. v •• b n d• . ~ . ıre or ugu, u sporu 
bare alan Maarıf Vekaletı, d. v 1 · 'b. 'h bo .. ıae· . . . . ıger erı gı ı ı yasını !I 
şehrımızde yemden bır kız . b. . I b'ld. d•v ·9 j \'e 

mıze ır emır e ı ır ıgı 

enstitiisü inşasına karar ver b b · d f lı'yete u şu enın e aa 
mis ve icap eden tahsisatı t•v• · 1 tık 
d 

· geç ıgını eve ce yazmış · 
a ayırmıştır. v k . v k f' t 

Dagcılı a1anlıgı, ey ıye 

Yılbaşı balosu ha
z1rllklan 

Önümüzdeki pazar gunu 
akşamı kulüp salonlarında 
yapılacak yılbaşı balosu hu 
susi bir komite tarafından 
hazırlanmaktadır. 

Bu seneki balonun, geçen 
yıllardan daha neşeli ve eğ 
lenceli olacağı muhakkak-
tır. 

Tayinler 
Dt!vlct Demiryolları Umum 

Müdürlüğü maliye ve muha
sebe dairesi muhasibi Talat 
Çelik şehrimiz üçüncü işlet 
me müdürlüğü muhasipliği
ne naklen tayin edilmiştir. 

Şehrimiz ceza hakimliğine 
70 lira maaşla Edremit ce 
za hakimi Tahsin S zer ta 
yin edilmiştir. 

Camiden ayakkabı 
çalmış 

Martlı mahallesinden Mus· 
tafa isminde birisi, dün ak
şam yatsı namazı kılmak 
üzere Paşa camiine gitmiş 
ve ayakkaplarını kapının 
arkasına koymuştur. Bursa 
nıo Yenişehir kazasından 
Şükrü isminde açık göz bir 
hırsız, camiye girerek ka 
pı arkasında duran yenı 

ayakkaplnrı alıp kaçmıştır . 

Namazı bitiren Mustafa, 
ayakkaplarını aramış ve bu 
lamayınca, derhal zabıtaya 

1 
şikayet etmiştir. Zabıta kı 
sa bir zaman içersinde hır
sııı yakalayarak ayakkap· 
]arı almış ve hakkmda tan
zim ettiği evrakile birlikte 
adliyeye vermiştir 

ten bütün kulüpleri haber· 
dar etmiş ve onlar da icaP 
eden tedbirleri alarak faali 
yete geçmişlerdir. 

Kış sporlarına müsait olall 
Sındırgı, Dursunbey ve .Ed 
remit kazalarmdaki kulüP" 

ler, bu sporun bütün rnal· 

zemelcrini tedarik etmişler 

dir. Önümüzdeki cumartesi 
gününden itibaren bölgedeıt• 
bu sporların tekniğine va 
kıf iki öğretmen buralara 
giderek bu sporlar hakkın· 
da izahat verecekler ve git· 
tikleri yerlerde üç aylık bir 
çalışma proğramı tanziıt' 

edecı!k lerdir. 

Cam kırmış 
Börekçiler mahallesinden 

İsmail oğlu Şerafettin, Dink 
çiler mahallesinde oturaı:t 

uygunsuz kadınlardan Ce 
milenin evinin iki camı kır 
dığı iddia ve şikayet oldu 
ğundaı! suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Annesini yaralamış 
Dinkçiler mahallesinden 

Niyazi, evvelki gün evde 
annesile kavga etmiş ve 60 
yaşındaki ihtiyar kadını ya· 
raladığından adliyeye veril· 
miştir. 

Karısını döğmüş 
Ege mahallesinden Emi11 

isminde birisi, geçimsizli1' 
yüzünden karısı Medihayı 

döğdüğü iddia olunduğuP 

dan suçlu yakalanarak ad 
liyeye teslim edilmiştir. 

l 
l>u 
ltı 

tır 
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POLONYA İrlanda tedhişcileri ·Rus - Fin 
~ski Cumhurreisi İs

viçreye gitti. 
Bükreş, 26 !Radyo] 

~<>lonya eski Reisicumhuru 
~Or&i~ld, doktorlu tarafın
dan muayene edilmiş ve 
~İiksek bir yerde yaşaması 
ta\lsİye olunduğundan İsviç· 
tere gitmesine müsaade ol· 
llnrnuştur. Cumhurreisi dün 
hususi hir trenle zevcesi ya 
tıırıda bulunduğu halde Ro-
llıan\'adan hareket etmiş
tir. · 

Morsiski ile birlikte Ga 
fenkcnun da gittiği bildiril
ltıış ise de aslı yoktur. 

Bir Norveç vapuru 
battt. 

Londra, 26 [ Radyo J 

lapen adlı bir Norveç va 
~llru Bergin açıklarında bir 
11\filak neticesinde batmış
tır 

Ankara, 26 (A.A.] De-
tıiı:lerde yeniden iki İsveç, 
bi~ Danimarka vapuru 
lllaynlara çarparak batmış
lardır. 

Cephede Noel bayramı 
Paris, 26 [Radyo} Mo 

~elden Rene kadarki c phe, 

1 Ncel gecesi sakin geçmiştir. 
~~ndüz devriye faaliyeti ı 
~O.rülmüş ve bu baskmlar , 
1'f!folunmuştur. 1 

Cephedeki İ giliz ve Fran-
1 

Sıı askerleri not>li tesit et
~İşlerdir. 
)· Bütün gün ve gece İngi 
{'· tayareleri devriye vazi 
\':lerine devam etmişlerdir. 

Ankara,26 (A.A.] Garp 
~t:phesinde bazı müfreze 
ç~tpışmalarile ihlal edilen 
lıısbi sükun devam etmek· 
tedir. 

liarbin bidayetinden 
htri 2511 İngiliz öldü. 

Londra, 26 (Radyo]- Bu 
Un Pariste askeri kuman
d~nlık, şimdiye kadar İn· 
~liı zayiatını oeşretm~ştir. 

1
. '1 listeye göre 2511 lngi
.~ı askeri ölmüştür. Fransız 
'lüterinin miktarı ise 1134 
.te baliğ olmuştur 

isyan ettiler. harbi 
Ankara, 26 (Radyo] 

İrlanda tedhişcileri isyan et
mişlerdir. Asiler harika tlar 
meydana getirerek kendile· 
rini yakalam .. ağa çalışan za
bıtayı püskürtmüşlerdir. Bu
nun üzerine itfaiye yetişmiş 
ve asileri su ile dağıtmıştır. 

Polonya hükumeti 

(Baş tarafı birinci sayfada] 
ağır bombalar atmışlar ve 
hasara uğratmışlardır. 

Düşiirülen Rus tayareleri 
hakkında verilen haberler 
birbirini tutmamaktadır. 

Bu tayarelerin 10 dan aşa· 
· ğı olmadığı tahmin ediliyor. 
Finliler de muhtelif hava hü 
cumları yapmışlardır. Mor 
manskaya yapılan hiicum mu-

Nezdine yedi hükfi- vaffakiyetle neticelenmiştir. 

met murahhas yolladı l ıa:~::· k~:a.ra~~~~~ -:ı~:: 
Londra, 26 !Radyo! ! kası~da Ladoga gölünün 110 

Haliha~ırda yedi hükumet, mil uzağında ve Sovyet hu 
merkezı Fransada Ancel dudu içersinde harekata de 
şehrindı; bulunan Polonya vam etmekt~dir. 
bükfımeti siyasi münıessille Paris, 26 IRadyoj - Su 
rini yollamışlardır. Bu dev amisalmide Ruslarla Finli· 
letler arasında İngiltere, fer arasında ciddi mücade
F ransa Türkiye Mısır var· leler olmuş, birçok Finliler 
dır. ölmüştür. 

Arjantin ve İsveç, Leh Ankara, 26 [A. A. J -

hükumetini tanımakla bera- Finlandiyada 25 derece so
ber resmi mümessil yolla- ğuk büküm sürmektedir. 
mamaktadırlar. Harp faaliyeti bu sebepten 

Milli Şef Kay
seriye Şeref 

verdiler 
{Baş lıuafı birinci sayfada) 

miz Milli Şef İsmet İnönü, 
bu sabah 9,7 de Kayseriye 
varmışlardır. Cumhurreisimiz 
Vali, Kolordu Kumandanı, 
ash.ri ve sivil erkan, mek 
tepliler, kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından karşılan 

mışlardır. 

Milli Şefimiı, süslenmiş 
caddelerden geçerek Vila 
yet konağma şeref vermiş

lerdir. 
Ankara, 26 !A.A.] - Ce 

nubi Şarki vilayetlerine git 
mekte olan Reisicumhur 
İsmet İnönü, Kayseriye var
mış büyük törenle karşı 

lanmıştır. 

Öğle üzeri yollarına de 
vam ederek Sıvasa hareket 
eylemiştir. 

Milli Şef, Kayseride ta 
vakkufu esnasında mües
seseleri ve fabrikaları "gez 
miştir. 

bugün durmuştur. Finlan
diyalılar çekilen Rus kıta· 
Jarını takip etmektedir. La
doga gölünün şimalinde Ru 
ni mevkiinde harbi, hatta 
Rus topraklarına nakledil
mişlerdir. Yüz kadar Rus 
tayaresi iki gündür Finlan 
diya şehirlerini bombardı 
man etmiştir. Finlandiyalı· 

lar on tayare düşürmüştür. 
Bombardımandan ölenler 

yalnız sivildir. Fakat mik 
darı azdır. 

Ticaret ve sanayi 
odasından: 

Balıkesir vilayetinin Sın 
dırgı kazasında Camiicedit 
mahallesinde 1371 numaralı 
hanede oturan Türkiye Cum
huriyeti tabaasından olup 
çarşı içinde Halk partisi so
kağında' 112] numaralı ya 
zıhaneyi ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 939 yılı bi 
dayetindenberi tütüncülük 
ticaretile iştigal ettiğini be
yan eden Mehmet Sami Ak
dumanın unvanı ticareti bu 
kere ~Tütün tüccarı Meh
meh Sami Akduman) ola 
rak tescil edildiği gibi bu 

Balıkesir İci·a 

memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Köseler köyün
de hane köy i~inde sağı 
Arap Ali evi, solu Ali ça
vuş evi, arkası Gayrimenku
lün bulunduğu mevki, ma
hallesi, sokağı numarası: 
Mehmet çavuş arsası, ÖBÜ 

yol ile çevrili hane taltdir 
olunan kıymet: 500 liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 24 Kanunsani 
1940 çarşamba saat 10. 

1 İşbu gayri menku-
lün arttırma şartnamesi ta 
rihinden itibaren 82 No. ile 
Balıkesir icra dairesinin mu-

ayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. 
İla~da yazılı olanlardan faz
la malumat almak istiyea 
ler, işbu şartnameye ve 82 
dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 Artırmaya iştirak 
için yukarda yazılı kıyme 
tin yüzde ·i ,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın te 
minat mektubu tevdi edile
cektir (124'. 

3 İpotek sahibi ala 
cakhlarla diğer alakadarla 
rın ve i rtifak hakkı sahip · 
)erinin gayri menkul üze-
rindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin· 
den itiba"ren yirmi gün için 
de ev rakı müsbitelerile bir · 
likte memuriyetimize bildir 
meleri icap eder. Aksı hal
de hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedeli 
nin paylaşmasından harit.; 
kalırlar. 

4 Gösterilen günde ar-
tırmaya iştirak edenler ar 

' tırma şartnamesini okumuş 
[Sonu dördüncü sayfada] 

' Kayıp Tasdikname 
931 Senesinde Balıkesir 

Orta Okulundan aldığım 

tasdiknamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Martlı mahallesinde 
Eyüp oğlu Mehmet 

Çetin __ ..._ _________________ _ 
unvanın imza şekli de Türk 
çe el yazısile (M. S. Akdu
man ·, olarak tic~ret kanu 
nunun 42 nci maddesine ge 
re Balıkesir ticaret ve sa 
nayi odasınca 25/ 12/939 ta 
rihinde siclin 1120 sayısına 
kaydedildiği ilan olunur . 

I 
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Balıkesir vilayeti Daimi Encümeninden: 
6, 8, 10 ve 13/12/939 tarihli Türkdili gazetesilc 

açık artırmaya konulan Ayayorgi, Mandıra granit taş 
ocakları 28/12/939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere on 
giin müddetle müzayedesinin temdit edildiği ilin olu
nar. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Viliyet matl»aası, Tirkdili matbaası adı altında 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 
14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine 

!i5 1 hizmet eden « TÜRKD1Li » gazetesi bu suretle daha 
ı geniş bir şekilde çalışrnağa başlıyor: 

; TÜRKDİLİ MATBAASI 

Balıkesir askerlik Şubesi 
Reisliğinde11: 

316 Dahil 334 dahil doğumlu olupta henüz hi~ 
filiyesini yapmamış topçu, istihkam, muhabere, naklif'' 
ve tank sınıfından oJan gençJer bu kere celp ve se~ 
edilmek üzere 28 12/939 tarihinde şubede ısbatı vücsıl 
etmeleri ve bedel nakdi kabul ediJmiyeceği Hin ol•' 
nur. 

Bahkesir Vilayet Daimi EncümenindeA: 
Balıkesir - Bandırma şosesinin 4+0 0-6 700 ncl 

kilometreleri arasındaki ocaktan çıkacak taştan kır_. 
taş ihzarı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli: 4827 lira 27 kuruıtur. 
2 Muvakkat teminatı: 362 lira 10 kuruştur. 
3 Dosyası vilayet daimi encümeninde görülebilir, 
4 - isteklilerin ::!8/i2/939 tarihine müsadif cudl• 

günü saat 15 de hükumet binası içinde müteşekkil 'Vİ 
liyet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. IEE Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce-

1 ~:rm::;:;~k, herkesi memnun edecek bir ş•k'· ko- Balıkesir Askeri Satın Alma 

i TÜRKDİLİ MATBAASI Komisyonundan 

4 1 - 421 

1 Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe- 1 Bandırma garnizonu için senelik 400 ton uo 
kilde hazırlar. 3/1 9J9 çarşamba günü saat 11 de tümen satın al•• 
DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her türlü komisyonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. 

1 muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 2 lık teminatı 3900 liradır. 
3 Evsaf ve şeraiti her gün mezkür komisyonda 

E Türkdili matbaası • Balıkesir =- parasız görülebilir. a.. = 4 İsteklilerin belli saatinden bir saat evveluıe 
~ lllllRllllllm ____ Oll .. lllHWunfJ kadar kanuni şekildeki teklif mektuplarını komisyon• 

1 

vermiş olmaları ş ar l Lr. 4 1 409 
Ye lüzumlu malumat almış 

ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur 
lar. 

5 Tayin edilen zaman 
da gayrimenkul üç defa ba 
ğmldıktan sonra en çok ar
braoa ihale edilir. Ancak 

. artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beti· 
Dİ bulmaz veya satış istiye
nill alacağına rücham olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan faz-
laya çıkmazsa en çok artı
ranı taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün 
daha temclit ve on beşinci 
rünü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıti 

yenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılardan o gayri 
menkul ile temin edilmiş 

alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak fartile, en 
çok artıra !'a ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile
mezse ihale yapılamaz ve 

\ 

aatıt talebi düşer. 
6 Gayrimenkul kendi-

sine ihale olunan kimıe der
hal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iba 
le kararı fesholunarak ken-

disinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse ar
zetmiş olduğu bedelle al 
mağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki iha 
le arasındaki fark ve geçen 
gUnler için yüzde 5 den he 
sap olunacak f ıiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme ha 
cet kaJmaksızın memuriye
timizcc alıcıdan tahsil olu
nur. Madde 1133] 

ilam yukarıda gösterilen 
27 1 /940 tarihinde Balıkesir 
icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen ar 
tırma şartnamesi dairesin
deki satılacağı ilin olunur. 

TORKDILI 
Günlük siyasi s:azete -

Sahibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

. ....._ 
Neşriyat müdürü 

FUAT BiL'AL 
•WWW:UU:WWWW 

Yıllığı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
AdreR: Balıke.rıir Tllrkdili 

--------------------------------------------~ 
Balıkesir C. Müddei Umumiliğinden: 

Balıkesir Ceza evinin 1 lkincikanun 1940 tarihir 
den 31 5/940 tarihine kadar alınacak (152) günlük ye 
(5544) lira l 96) kuruş muhammen bedelli ve (58368) 
kilo ekmegin 16 12/939 tarihindt!n itibaren onbeş giill 
müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuf 
olduğundan ekmegi vermeye istekli olanlar şeraiti öi 
renmek için hergün cezaevi müdürlüğüne baş vurma 
ları ve yüzde yedi buçuğu nisbetinde mal sandığına ya' 
taracakları (415l lira (87) kuru'u havi teminatı mu•"' 
akkate makbuzlarile ihale günü olan 1 İkincikanun 194' 
tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) te müddei 
umumilik dairesinde müteşekkil komisyonda hazır bu 
lunmaları ilin olunur. 

----- • 4 - 1 - 419 / 

Balya iskan Komisyonundan 
Ayakkabı Yerli bazen Keyseri keten Dml) 

_ç_jf_t_ 
17 Erkek 
18 Kadın 
20 Çocuk 
Erkekler için 
ceket pantalon 

17 Takım büyük 
8 Takım küçük 

Metre metre -- ~·~---
150 147 

Kaput bezi 
Geyik marka 

112 Metro 

Pulluk 
adet 

17 

Kazada yerleştirilen Doğulu muhacırlara yukard• 
cins ve mıktan yazılı malzeme mübayaa edilecektir. Ta"' 

Jiplerin 3/1/940 günü saat 14 de Balya kaymakamlığınc&
müteşekkil iskin komisyonuna müracaatları illn oluaur· 

. 4 -1 - 416 y 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkesir 


