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HITLERE CEVABI: FRANSANIN Çemberlayn 

Onuna kadar harp1 BugünHitİerecevap 
------·········· verecek. 

BARBARLJGA SQN VERMEDEN Londra, 11 (Radyo 1 -
• A Çemberlayn beklenen n•t-

SJLAHLARJMJZJ BIRAKAMAYIZ ~unu dominyonlarla da ·-
tıprede bulunduktan soa-

~dye dün söylediği nutukİ~ .. iİ~~İde daha korkunç tehlikelerin ;~. Y••m (bu :0.~ ·_:::-k
rnuhakkak olduğunu ve Hitlere itimad edilemiyeceğini söyledi. 
~.,. 
~I il, 11 (Radyo] - Bat 
2Q ~ Daladye, bu gece ıaat 
~ radyoda bir nutuk 
._;taaiştir. 
~ •eldi, vaziyeti umumi· 

' •nlattıktan ıonra fUn· 
'8yJemif tir: 

' o.rdularımız, harbin 
~etınden beri Alman 
s:ı•rında işgal etmiş 
--~ mevzileri metanetle 
~L ~ta etmektedir. Ta 
"'I tertaaizin muvaffakiyet
~Yali ediyor. Donan 
~· anavatanla impara
' arasında ki temaıı 
~-~faza ve temin eyle 
A~t f'ra r..;ız Başvekili DAi ADYf.. 
.'"'ı \fe aynı zamanda 
~'" tahtelbahirlerini ko- nizleri tutmakta ve hakim 
~-:•ktadır. Fra :;sız do· mevkide: bulunmaktadır. Bi· 
~•ı, BOyfik Britanya Jirsiniı. ki, denizlerde hiki
~birlikt~ de· miyet kimde ise, t afer de 

Rusya - Litvanya 
f'llasması imzaland1. 

~etler Litvanyad3asker bulunduracak, 
~ a.mukabil Vilnoyu Litvanyaya bırakacak. 

~' kara, 11 IRadyoJ - Tallinden bildırıfdıgine gö· 
~ıı:'·litvanya görüşme1eri re, Ru<>ya ile Estonya ara 
' ~'lllit ve dün gece bir ıında kara ve hava anlaş 

1 
Orgeneral Orbay 

ondadır. l lngiliz Kralı tarafından 
lngiltere, yalmz donan· 

masını deiil, hava kuvvet- 1 kabul edildi. 
. . d d F Ankara , 11 (Radyo) -

lerını ve or usunu a ran. L d d h 1 kt la on ra a n unma a o • 
sa topraklarına göndermit askeri heyetimizin reisi Or-

r 

bulunuyor. Alman radyoıu· ı general Orbay hu gün Kral 
(Baştarafı birinci sayfada) tarafında_n kabul edilmittir 

Ruzvelt sulh tavassu
tunda bulunmıyt.:ıcak 

-- -
Amerika Hariciye NC:zın harbin kendi sa-
hillerine sirayetine mani olmak için ellerin

den geleni yapacaklarını söyledi . 
Vaşington, 11 [Radyoj - 1 

Ruzvelt bu gün gazeteci- ~'""'"" 

lere be yanatta bulunarak 
sulh için hiç bir tavassutta 
bulunmadığım söylemif ve 
her tür li.i tavaısut fikrini 
red etmiştir. 

Hariciye Nazın Hull Ame 
rika devletlerinin, harbin 
kenciı sahillerine sirayetine 
mani olmak için ellerinden 
geleni yapacaklarını söyle 
miştir. 

Hitler sulh istiyorsa: 
Londra, 11 (Radyo! 

Muhalefet lideri Atli demiş 
tir ki: ~--· İmza edilmiştir. ması yapılmıştır. Deniz an-

~~· Lihanyaya Vilno laşmaıınm da bu gün imza Hitler suJh iatiyorsa fiiJen 
~- ~ it •e civarını iade et- edilmesi muhtemeldir. isbat etmelidir. 
~--.. t e , buna mukabil Estonya ordusu kuman· Biz bütün milletleri ve 
~r r•da asker ve danı Voroşilofun daveti üze Alman milletini emniyet 
~ : e~ bulundurma hak rine Moskovaya gidecektir. içinde yaşatmak için harp 

'
111

•n dmektedir. Letonyadakı· Almanlar mem- ı· -ı....-,, E manı a lmak üzere buraya 
~ ~ stonya deniz an- leketlerine dönüyorlar: 14 vapur gelmiştir. Daha 

8'ı da · ı k ·· ' ımza anma uzere: Riga, t l [Radyo} Le· başka vapurlar da beklen· 
rı, 11 (Radyo) - tonyada bulunan 65 bin Al· mektedir. 

Amerika Cumhurreisi RUZVEL T 
ediyoruz. 

Biz, bütün milletlerin bir 
birlerine zararı dokunma 

(Sonu üçüncü sayfada ) 
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lstanbul -Erzurum -Arasında aktarmasız 
yolcu ve eşya 

nakliyatı. 

· f---ŞIE-H-iR-H-Ai-E-RL-E-Rı-· ___. 
---------------------------------------------------------------

Ankara, t {A.A.J - Bu 
ayın 2t nde Aşkale -
Erzun:ıo atasında KandiHi -
Çiçekli - Kaplıca ve Erzu-
rum ıstasyonJarı işletmiye 

açılacak ve o tarihten iti 

baren İstanbul ile Erzurum 
arasında her gün aktarma

~u yolcu \it! her türlii eşya 
nakliyatına bıtşhrnacaktır. 

Zonguldakta Dikili 
felaketzedelerine ya- . 

pllan yardım. 

KAFA 
TAMİRCİSİ 

Bu akşam Halkevin
de temsil ediliyor. 

Halkevi temsil kolu tara 
fından bu akşam saat 20 de 
bir müsame vcrilt:cek tir. 

Temsil kolu , "Yeni Adam., 
mecmuası sahibi İsmail Hak
kı Baltacıoğlunıın .. Kafa 
Tamircisi.. ile "Andaval Pa 
las., piyeslerini t~m"il ede
cektir. Piyeslerin akşam .son 
provaları dün şehrimize 

gelen eser sahibi İsmail t 
Hakkı Baltacıoğlunuu önünde! 

Aakara, 11 [ ~adyo j . yapılmıştır. 
Zonguldakla, ~ah v~ P.artı 1 ltu gün müsamereden ev 
başkanı ~·e.r.gun :artı hına- 1 vel İsmail Hakkı Baltacıoğ 
anda Dikıh fehıketzedele- lu tarafından bir d,.. konfe
ri içiu yapılan yardımlara rans verilecektir. 
ubule başlamışlardır. --

Halkevinde yabancı 

Tehlikeli 
ahşap 

elektrik 
direkleri. 

Öğretmen okullanrıB 
allnacak talebeler·. 

Bu yıl öğretmen ok~ 
rın~ parasız yatıh ahD k•l· 
talebe, eyliil baş1nd• ~,ıet' 
larm öğretmen ıneclı ti 

Aygören mahallesin- tarafından namzet g~tedt 
de askeri bandonun ci tenler arasında aeçil111İfg6' 
varm·Jaki ahşap elt k- Aramlan vasıflar ,et 
trik di rekleri zamanla önünde tutularak o•:., 
çfü üdüğünden lamba glSsterilmİf olan bu tale till' 
lan alınmış, fakat tesi rin evrakı Maarif Vekil•.,, 
sata nedense bozulma· gönderilmiş Ye lOıu111lll ~ 
mışbr. sıfları haiz olanlar ıe 

Bu direkler rüzgar mişlerdir. ~ 
Jarm tesirile bile pek Bunlar, kadro n~~ 
fazla sallanmakta ve , göre muhtelif viliy~tle ~ 
bir tehlike itareti gibi muallim mekteplerıne 
etrafa korku salmak sim edilmittir. . (>I' 
tadır. Bu meyanda şehriııt~ eaJ" 

retmen okuluna vcrıl 
Muhakkak bir yangı · 

na ye belki de batka de şunlardır: ~ 
bir kazaya sebebiyet Cemal Donangil, M f'" 
vermesi pek muhtemel Gürkan, Cevdet Varit •" 
görülen hu hattın sür Ali Çalışkan, Ahmet fiJf Yardıma mücaseseltr, kö· 

ınör işcileri teha lüle le koş 
maktadırlar . 

atle yapılması ve direk- Kenan Akse), Keroalf(~ 
diller kUfSlafl açılacak. lerin değiştirilmc~i ta. kK~~l •• hSüat KHat~1Y• c;or" 

d 
u a taş, imı Alt 

R it ıh t 1 

Her yıl Halkevimiz tara 1 zım ır · Fehmi Bürü ten Neşet ':""J 
UZVC SU a- fınd.rn ~çalmakta olan ya- ' . . • - . 1 tay, Orhan C~kıh, l(eP"'İ 

t d b 1 bancı d_aller ~~rsl.arı bu yıl Cumh urıyet bay- Sunar s .. Jih Der. Abd..ı1., 
V8SSU UD a U-

1 
da teırmsanmm ılk günün- 1 o ·ı· K 1 ôr.p•", 
d ı k h 1 ki ı en gı ı, ema ,-. .. ~ 

lunmtyacak 1 eFaçı aca tılır. ·ı· A ' rami azır 1 arı.• Cevat Atacarcı, Nivaıi ':;ti' 
• ransızca, ıgı ııce ve ı . . S .• A.ki -r,1ub1 

. . . manca olmak üzere açılan Cumhurıyetın 16 ncı yıl 1 gar, aı... · ş, f,tf'' 
{Bat tarafı bınucı sayfada) b k 1 h. b"l . 1 d"" .. ü .. 1 k b. k"I Sezerkaa Mehmet .~ • • . . u urs ar ıç ı mıyen er onum nu par a 1r şe ı _ . ' . utcetf""", 
dan ıyı. bır şekılde yaşama ve az bilenler için olmak de kutlulamak için haıırhk- Kamıl Dışcan, Meri, Ci' 
sını iştıyoruz. üzere A ve B şubelerine ay- Gey!_nen, Yusuf Yol. "• 

lar yapılmaktadır. U ı Abd h f1I IY Halbuki Hitler istikbal rılacaktır. lip oa urra 1 ıl 
için ruüphem vaadlerde bu- Kayd muamelesi her gün Dün öğleden evvel Parti ~.an, Sabahattin Sezer, ~I' 
lunuyor. Devamla bir sulh, Halkevinde yapılmaktadır. binasında kutlulama komi- Ongel, Avni Erdeııh ",> 
aıkı bir birlik, iktisadi teş· ı - tesi Vali Recai Gürelinin scttin Koçan, Ahme~ol' 
riki mesai ve silahları bı- Hafta tatİ)İ başkanhğ·mda toplanmış, man, Yücel, Hasan v ~ 
r•lrmakla tesis edilebilir. -- bayram proğramının ana Melimet Yoldaş, tlil~fl' 

ı - hatlarını tesbit etmiştir. Çukur, Hakkı Şener, ~ 
ngilizce, Fransızca, Bazı sanayi mü esse- K b SOi"'. omite u gün ~aat 10 Sarıtaç, Mehmet ~ 
Almanca kursları seleri istisna edilecek. da tekrar Partide toplana- Abdullah Özen, ihs•ll t4' 

HALKEVİ BAŞKANLIGINDAN: Hafta tatilinin sanayi mü- caktır. ı yig-it, Hamdi Albayr•~~I 
esseselerine aid olan hükiim· -- ,..~-_J 

1 T~rinsani 939 tari_hin lerinde değişiklikler yapıl- N E S R ı y A T: san Yüksel, Mahmut '-
dea ıtibaren Halkevınde 1 . . b. . h 1 g" an, Nihat Aytun, f(~j 

b d . 1 k ması ıçın •r proje aıtr an· Yenı· Adam cor-.1. 
ya ancı ıl er ursu açıla- t 0 b·ı· V k. 1 1• Çetin, Bahattin : JJ 
__ L F 1 . . mıt ır. a ı ıye e a e ı !"':. 
ıgaatır. raosızca, ngılızce, t f d k d M 1. O 1. f k. d 1 Mehmet EJgnr, Tarık .t-AI 

1 
b k 

1 
ara ın an ya m a ec ıse eğer ı i ıra am arımız- u t , (A}::c:s; a,:bel:rini u::,:r ~e9k e~ilece~ olan .. bu pro- dan İsmail Hakkı Baltacıor- Supbi Bülblll, Mehroe t'J 

clir 1 A) şubesine hiç bilriıi- Jeye gore gunde uç posta Junun netrettiği - Yeni ranman, Ahmet Ka1.;f 
yenler, (8) tubeaine bilenler itci çahthran fabrikalar haf- Adam., mecmuasmm her •~yin, Recep Sağdı~' ~ 
girecektir. işbu kurslara ta t~tilinden istisna edilec~k- aayııı gibi son gelen 250 nci Ôzkaya, Hüsamettıll ~ 
cleYam etmek arzu edenle- lerdır. Bundan bafka fabrı- , ntlshuı da dolgun mOnde- lan, Mehmet AkgilD·~~ 
riD 2S teşrinevvel 939 ta- ka ve sanayi müesseselerin- recatla inti,ar etmiştir. Gül(en , Yatar ôıalJ't , 
rihine kadar kaydlanm den iktisadi zaruret dolayi- Fiatı lO kuruş olan bu riı Onver, Klmil Al 
yaptırmak üzere isimlerini j aile istiyenler V ckalet ta kı1metli fıkir mecmuaaım Muatafa Dalkılıç, s.liaf fi 
Halkevi idare memurluiuna rafından hafta tatilinden iı- biitiia okuyuculanmııa bara4 p, Muammer Rende• 
bUdirmeleri ilin olunur. tiana olunacaklardır. retle taYaiye ederiı:. .ae,m Bayral. 



li . 
~teşrin 1939 

~arp cephesinde Ai
~an f aa!i~~ti artıyor. 
~~ kıtalarının Sarbruk ile Mozel arasın
~de ettiği muvaffakiyet Alman kuman-

~ danlannı asabiyete düşürdü. 
•tı 

14
,. 11 [Radyo! Ha 

' tfj 
0ıeı ile Sar arasında 

'tt) nlerde Almanlar fa 
~ trini artırmağa baıla 
~tdır. Bunun iebebi, 
t~ kumandanlığının 
\ı_ kıtalarınm son za-

' ~4llri bu sahada elde 
\t "i ttıuvaffakiyetten asa 

td ~ işrneleri olarak ka ı 
~1h1or. 

' ._babtan beri bu aa 
~r tl bombalarile ç.arpış· 

01ınaldadır. Bütün bu 
~il layretlcri son gün 

'• ~•Ybettikleri araziyi 
~' tle geçirmek ve son 
~~td~ •ularm nüfuzile 
~ "li bir hal alan Zig· 
''tibkamlarını bir bas· 
~ il korumak içindir. 

~~.' 11 [Radyo] Bu 

kararı vermeğe sevk 
eden Amil vapurlarının Al 
manlar tarafından batırıl· 
mail korkuıudur. 

TORKDILI 
Günlük sivasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HA YRETTIN KARAN 

Netriyat müdürii 

FUAT BİL'AL 

Yıllıtı: 800, attı a dı~ı 100 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

.l<Jrt'.•: llnlıke.'f/r '('fi rktli li \i S: Franaı:ı resmi teb 
~ rbrukun cenubunda --~-..ı ____ ...,. ___ ,...~ 
~~~~i ,6~:~~ü~ k;~1ar;:~~ SIGINAK YAPTIRMAK 
~.~;l~r~ , R•dyo J _ ISTIYENLERE 
~~ İstihbarat Nazareti Tayarelerden korunma ta· 
~ 01: limatnamesine göre gerek 

~tıı l.afta zarfında İogi evlerde ve gerekse müesse· 
.ı~ ~lrafmdau 25 tonluk selerin münasip mahallerin

"- •çağı addedilen mad· de yaptırılacak korunma 
'-dere edilmiftir. sığınaklarını ehven fiatlarla 

~d Uretle ha rbin başlan· yaparım. Yaptırmak istiyen · 
.~t '" beri yakalanan harp lerin adresime müracaat 
~to 

1 
rtıaddesi 315 bin to- etmeleri ilin olunur. 

u bulmuştur. 
k_"1 lld Ankara oteli kah · 
~ ... ta, 11 l Radyo ] 'i,:de hükümeti, bütün vesinde Selimiye 
k.-.~ mahallesinden Re· 
,, ·n tayarecileri için cep oğlu kuyucu 

''tfdilyı talim yeri olarak Mehmet Kayadeler 
l-t; ''tırmlftır. 

\~~ta, 111 Radyo J -
\.. fsveç bandıralı bir Kayıp şahadetnan1e 
~I gemisi bir Alman 1936 Yılında Edremit Ga· 

t~k t.ıa tarafında torpil· z.i okulundan aidığıa1 diplo 
h. ~l\d batmlmıştır. mamı kaybettim. 
~il'l\ ra, 11 [ Radyo t -
,_ ~ trlratı vapurcular Sov Yenisini alacağımdan es · 

' .. h Qakletmemeie ka kisinin hükmü yoktur. 
lıı .. ~,-· .,\) lflerdir. 
. , t~li armatörler de 

~· Dıer bir karar Yer 
''· Varpurculan bu 

Edremit Cami vasat 
mahalleainden Emrul 

lah oğlu 07.eyir Onur 

TÜRKDİLl Sayfa : 3 

Fransanın İngiltereye cevabı 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
nun Fransayı lngilteredeıı 
ayırmağa çalıştığını ve bu 
hususta mütemadi propa-
ğandalarda bulunduiunu 
işitiyoruz. Ne yaparlarsa 
yapsrnlar, bu noktada mu 
vaffak olamıyacaklardır. 
Stodgardın haini radyoda 
bu türiü propağandaJara 

devam ederken, İngiliz or 
duları da peyderpey Fran 
sız topraklarına naklolun 
maktaclıl'. 

Son zamanlarda, memle
ket dahilinde de bir takım 
bainane hareketlerle karşı 
laştık . Bir kaç hafta evvel 
vatanperver diye karşımı· 

za çıkan komünist partisi 
mebusları, Polonyaya taksim 

ı için biribirleriyle mutabık 
kalan Almanya ile Rusya 
arasındaki anlaşmanın im· 
ıalandığım haber alır almaz 
derhal fikirlerini değiştir· 
mekle ve balkı dalilcte sev 
kedilerek, hainane fikirleri
ni terviç için faaliyete geç 
mişlerdir. Bunlar, vatanın 
miidafaası için bük6metin 
aldığı tedbirleri açık alınla 
karşılamak cesaretini g6s-
teremediklerinden bu yola 
sapmışlardır. Biz; inHniyet, 
adalet ve medeni_yeti kur 
tarmak için harbe girdik. 
Mevcudiyetimizi korumak 
gayesile silaha ~araldık, harp 
etmeğe mecbur olduk. Ne 
Fransa ve ne lngiltı:re, bir 
takım ideolojilel' için veya· 
hud fütuhat için harbe gir 
mediler. Herbc girmemizin 
sebebi, Avrupada nüfuzunu 
zorla kabul ettirmek istiyen 
ve mütemadiyen tecavüzde 
bulunan Almaııyanın lasal· 
lutuna karşı koymak için 
harp ediyoruı.. 

Almanya, ne Daozig ve 

ne de Koridor için harp edi 
yor. O, hilekarlıkla proğra 
mını tatbik etmek istiyor. 
Almanya, Avusturyadan son
ra Çekoslovakya ve Çekos 
lovakyadan sonra Polonyayı 
istilaya karar vermişti. Biz, 
biribirini takip eden bu bar
barlıklara mani olmak için 
mücadele ediyoruz. 

Almanya, Polonyayı istill 
ettikten ıonra sulh istediği 
ni ıöylivor. Almanya, her 
tecavüzden sonra bu naka· 
rah tekrar etmi4tir. Avuı 
turyayı ortadan kaldırdık· 
tao sonra, Anupada başka 

bir şey istemediğini söy h ' 

mitti. Aradan bir müdde 
geçtikten sonra, ortaya Sü
det gailesi çıkarda ve bunu 
takiben de Çekoılovakyayı 
yuttu. 

Daladye, .Almanyanın tim -
diye kadar takip ettiği ia 
tila siyaseti~i tebarüz ettir
dikten sonra 11özüne dewaoı 
la demi,tir ki: 

Biz, şu anda bile sulh 
istiyoruz. Fakat bu sulh, 
dünyanın emniyet içinde ya
şamasmı ve, her altı ay ıi
liha sarsılmaktan vareate 
kalmasıoı temin etmelidir. 
Diktatörlü&e boyun eğmek 
hizim için mümkün değildir. 
:Biz, yurdumuzu müdafaa 
ederken insaniyet ve hilrri 

1 yeti de kurtarmağa çalıtı 
ı yoruz, hedefimize varmadan 
silihlarımızı bırakmıyaca-

ğız.,, 

Daladye, sözüne devam 
ederek şunları iliv~ eyle· 
miştir: 

- Haritadan kaldırılan 
devletlerin mukadderatı, 

biltün Avrupayı alakadar 
eder. Eğer Avrupada eıki 
aztırapların tekrar bat glı· 
termesioi istemiyorsak, bar
barlığa ve fütuhat sevdası 
na nihayet vermeliyiz. 

Almanıa; harbe girer 
girmez, ekmeği, eti ve ailtü 
halka vesika ile vermeie 
başlamıştır. Biz, bu gibi 
hallerden nefret ediyoruz. 

Daladye, kuru Jakırdıla 
ra kimseuin kulak asmıya 
cağını ve çünkü Almanyaya 
itimad edilmiyeceğini say 
!edikten sonra Fransız mil 
letine hitap ederek şunlara 
ilive eylemiş ve nutkuna 
nihayet v~rmiştir: 

Barbarlığa nihayet Vt:r 

meden silahlarımıza bırak 
mamıza imkan yoktur. Zi 
ra ileride, daha korkunç 
bir tehlike ile karşılaşmamız 
muhakkaktır. O zaman da 
islahı alarak her zaman ol 
duğu gibi düşmana götöı 

gereceğinizi bilirim Fakat: 
siz hazırlanırken, dlifman 
bütiln kuvvetile saldırmış 
olacaktır. O zama. ı, Fransa· 
yı arayıp ta bulamayacağız. 
O günleri görme mck için 
ıimdi nihayete kadar mil 
cadele edeceğiz. Biz, niçin 
harp ettiğimizi hiliri&.,. 
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Sayfa : 4' TÜRKDILI 12 Birinciteşri:P 
'*-----------------------------------------------

Edremit - Bostancı köyü muhtarlığından: 
Edremit Bostancı köyü hududunda köyler birliğine aid 

Derman KapJıcasımn üç senelik icarı açık artırmaya ko 
aulmu~tur 

Artırma 31/10/939 salı günü saat 13 de Edremit kay
makamlık dairesinde yapılacaktır. Artırmaya iştirak ede
cekler bedel muhammen olan 4500 liranın yüzde 7.5 pey 
akçasını malsandığıoa yatırarak makbuz almış olacaktır. 

Müzayede f artnameıini görmek isti yenlerin Balıkesirde 
vilayet köy bürosuna, Edremitte kaplıca idare memurlu 
;una müracaat etmeleri ilin olunur. 

4 1 - 327 
'-------~----------------...------Bahkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Kazaıı: Mevkii: Cinıi: Hududu: 
Balıkesir Kocaçınar nam Tarla Doğusu vereseden 

Kepenekli altı Bardak kızı Fa t-
ma, batı Hantu
manlı oğlu Muıw 

tafa, poyrazı mu
hacir lbrahim kıb· 
lesi Hantumanh 
oğlu Mustafa ve 
kısmen Bursalı 

tarlası 

Yukarda vasıfları yazılı tarlanın esası Bardak oğlu 
Hüseynin iken 'i.75 de ölümile kızları Fatma, Emine ve Ay
şeyi terk edipbunlar aralarında yaptıkları taksimde buma· 
hal Emine payına kalarak Eminenin de 315 yılında ölümile 
evlitları Mehmet Fatma ve Emineyi terk edip bu veresede 
yine murislerinden kalan gayri menkulleri taksim ederek 
bu mahal Emine km Emineye kalıp Eminenin 334 de 
61iimile oğlu İsmail ve kocası Mehmet Aliyi terk badehu 
İsmaiHn de 334 de ölümile babası Mehmet Aliyi terk edip 
başka varis olmadığmdan bu kere Mehmet Ali namına 
tescili istendiğinden bu yerin mülkiyeti hakkında bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 21/10/1939 tarihinden önce 
Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut günündt! mahalline ge· 
lecek memura müracaatları ilan olunur. -----~ _. ------

Ballkesir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hududu Kıymeti Mevkii Miktarı 
Doğusu: Yol 70 00 Kum bağları 1152 
Batısı ve Poyraıı: Yağcı 

Jsmail odacı oğlunun bağı, 
Kıblesi eski mebus Vehbi ve 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonu~ 
1 Bahkeıir askeri hastahanesinde yapıl•'' 

yon intaatı açık eksiltmeye konulmuştur. tııı' 
2 - Tahmin edilen bedeli 1285 lira 51 kur•f 
3 Muvakkat teminatı 96 lira 41 kuruştur· dl' 
4 - İhalesi 14/10/939 cumartesi günü taat 10 

hkeıir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır· i_ 
5 - Ketif ve şartnamesini görmek istiyenler 11~.1' 

komisyonda görebilir. Taliplerin ~elli belgeler ve ~;I 
kat teminatları ile birlikte komisyona mÜr;tcaatlarJ 

,~ -ilan olunur. 

Beden Terbiyesi Balıkesir __,;ı.111 
Bölgesi Başkanhğff~~ 

1 - Atatürk parkında yaptıralacak sPor ıab~;I 
bol kısmının tesviyei türabiyeıine aid i' açık ekti 
konulmuıtur. 

2 - İşin keşif bedeli 3200 lira 67 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak: e I 
Projeler, keşif hulasası, eksiltme tartnameıi ","1 

kavel~ örneklerinden ibaret olup istekliler mezkir 
her gün spor bölgesinde görebilirle ·. , I 

4 - Eksiltme 13/10/939 tarihine rastlıyan cu~,iıt' \ 
nü saat 15 de mezkur bölgede teşekkül edecek e 
komsiyonu huzurunda yapılacaktır ıs'I 

5 İsteklilerin bu işe aid 240 lira 5 kuruşluk ;:,_ ı 
kat teminatını bölge veznesine yatırdığına dair ınak ~ 
ya bu miktar tayanı kabul banka :nektubunu ve jh';( 
en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alacakları e~ l 
•~ ticaret odası vesikalarını hamilen yukarıda yal> , 
ve ~aatte eksiltme komsiyonu reisliğine müracaathıt'I 
olunur. 
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Manyas Belediye Riyasetinden: / 
Manyasta inşa edilecek mezbaha bi11asınan ıtJ~ 'f ~ 

keşif raporu ve planı mucibiııce 1850 liralık kısnıtO•t / 
şası eksiJtm•ye çıkarıldığından talip olanların ebli~e~ 
sikası ve 0/0 7.5 nisbetinde teminat akçasile 14 birırt dl 
rin 939 cumartesi günü Manyas belediyesine .. müra~~-J 
ilan olunur. 4 ~ .... 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümenin' 
3. Senelik Muvakkat te 

kısmen Tavşanlı Ganime Mevkii Hektar Rüsu~u nisbiyesi ak~eı• 
tarlası. Aya yorgi 20 3000 Llrll 

Yukarda hudud, kıymet, mevki ve mıktarı yazılı ha· 225 
zineye ait tar;a 21/10/939 cumartesi gününe müsadif Mandıra 25 1500 t 15 
saat 10 da bilmiizaycde ihalesi yapılmak üzere satılığa 1 Büyük / maymun 11 9000 67' İ. 
çıkarılmıştır. Talip olanların yevmi mezkfırda Deftardarlık 1 Açık artırmıya konan İş Balıkesir vili1e ; 
Milli Emla~ Müdürl~ğ~ne müracaatları ilan olunur. Erdek kaza~n hududu dahilinde mevki, hudud, bekt'I 

Balıkesir ticaret ve sanayi odasından: ihraç mecburiyetleri yazılı üç parça g·ranit taş oı' 
Balıkesir vilayeti merke 1 kere (Dursunbey hanı müs- üç sene müddetle icarlarıdır · /, 

zinin Asariçi mahallesi Aya- teciri Mehmet oğlu Mehmet 2 Artırma 16/10/939 tarihine rastlıyan P''j/ 
lan soka·k 27 numaralı ev· 1 Kay al) olarak tescil edildi- günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil , İ. 

encümen huzurunde yapılacagw ından isteklilerin • 1o7,"J ·J de oturaıı Türkiye cumhu· ği gibi bu unvanın imza '' f 
riyeti tebaasından olup ay şekli de Türkçe el yazısile vakkat teminat akçelerini vezneye yatırdıkların"~ 
nı mahallenin kereste paza (M. Emin Kayal) olarak ti makbuz veya banka mektuplarile mali durumlarını ~ 
rmda 57 numaralı hanı ika- caret kanununun 42 nci rir ticaret odasından tasdikli vesikalarile birlikte. ;/, 
metgiihı ticari ittihaz ede- maddesi mucibince Bahke meni daimiye ve şartnamesi)e krokh:ini görmek jst•Y~ 
rek 936 yılından beri han· sir ticaret ve sanayi odasm- Balıkesir hususi idare müdürlüğü ile Erdek kayo>' 
cılıkla iştigal ettiğini beyan ca 10)10/939 tarihinde (1102) lığına müracaatları lüzumu ilan olunur. tJ1 
eden Mehmet oğlu Mehmet sicil sayısına kayd edildiği 1 4 1 - ~ 
Eminin unvanı ticareti bu ilan oluuur. Basıldığı yer: Tür kdıli matbaası-Bahkt/ 


