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~ar_p c~phe~J_"!_~~ 
Yakında büyük bir Al
~an taarruzu bekleniyor. 
~eşal Blomberg d~·d;hii olmak Üzere altı Al
ltıan generali Hitler tarafından tevkif edildi. 

···~······------------------~-

~ Alman kıtaları Zigfrid istihkamlarında tahaşşüt ediyor. 
~tıı""-ara, 16 (Radyo] ları keşif uçuşlarında Al sisli hava dolayisile yolunu 

~ Cephesinde büyük bir manlarm buraya 13 fırka şaşırmış olan bir Alman ta 
\,. tt taarruzunun bu gün· daha getirdiğir•i kaydetmiş- ·d· T h el f. \iL ~ k b l ~ . . yaresı ır aya re ava a ı 
,, k Yu u u acagı gıt tır. 
ı.."" ll toplarının hücumile arızaya 
~" ı.rvetle ümit edilmek Sarbruk ve civarında 
\ · Alın 1 ·· 1 uğramış, tayareci de para-

f . an ar son gun er- tankJarı, tayarelerile düş· 
ahyetl · · t şütle atJaınak mecburiyetin 

erını ar ırmış man topçusunun tahşidat 
A.t •ktadırlar. w 1 0 _ de kalmışt ır . 

~. - ~~ hattında bazı Al- yaptıgı an aşıyor. uşman, 
i.:~ b d d p f d t t Londra, 16 [Radyo ! u 'lala 1 t" ·ıd· ura a a, o onyn a a -

il"'I rının yer eş ırı ı- b"k . - . b" · ı H"tl . b .. k k .. tb 't ·• ~Şllnıaktadır . Fran- ı etlıg_ı ta ıye ı e taarruza ı erm azı yu se ru e-
"~ °t>çusu düşman faaliye geçecektır. Ji kumandanları Bavyerada 

't~~l~i olmak için ateş .... Londra, 16 IRadyo l hapis ettiğine dair olan ha-
~ e ıse de, düşman top· G eçen akşam Berlini heye- ber teeyyiit etmektedir. 
\~ ·~'"r.ilerini belli etme cana düşüren ve Almanya 
\,'çın. rnukabele etmemek- tarafından bir İngiliz taya 

Bu arada 6 generalin İ5mi 

geçmektedir. 

On dördftncu yıl: 25" 

Büyük Millet MecH
sindeki dünkü mü . 

zakereler. 
Ankara, 16 (A.A.j Hı;i\ 

yük Millet Meclisinin _. 
günkii toplantısında Hatay 
vilayeti teşkitatma, ıeU 
zeleden ve scyliiptan zarar 
görenler"' yardım ıçuıa 

Maliye Vekal ·ti büdcesi•tİe 
açılacak fasl. üç yüz bin li· 
ra fevkalad ' tahsisat ke· 
nulmasm.t dair kanun liyi 
haları ınii?akere ve kab 1 
edilmıştir. • 

izmirde pasif korun
ma tecrübesi yaptld1. 

İıınir, 16 Hususi] B• 
sabah İzmir, Karşıyaka ve 
Burnovada ha va tc hlike.sia~ 
karşı korunma tecrübeleri 
yapıldı. Değirmt>ndere isti
kametinden gelen 9 tayare 
şehirin mühim binalar 
yangın, tahrip bombalan Y-t 

gaz attılar. 
Mukabil tedbirler ıruvaıf 

fakiyetlt! ba arıldı . Tecrii 
büyük bir intizam ve m · 
vaffakiyetlc rıeticclenmistir. ~~:tecc mator sesleri du- resi diye tavsif edilen ta-

~~._ tadır. yarenin mahiyeti anlaşılmış 
llsıı tayareleri yaptık bulunmaktadır. Bu tayare 

İngiliz donanmasının ye~i 
FİNLANDİYA CUMHUR
REİSİNİN BEY ANA Ti 

~ faaliyet proğramı. 
~:ı-llbi Atlasta dolaşan Alman korsan ge-
~~~ . 
t • rnutlak surette imha olunacak ve tah-
~ ~lhahirler şiddetle takip edilecektir. 

\ı:a, 16 !A.A.!
1 

Al- Londra. 16 [A.A.J - Ami · 
~, ~ tarafından torpille- rallik dairesi şimdiye kadar 
\.,~()Yal Oakın ziyaını Royal Oa t,ın mürettebatın· 
·~~t "~ahseden Tribune dan 378 kişinin kurtarılmış 
~ ~d~ı bunun İngilizler iç- olduğunu beyan etmekte ve 
ı,l di b• k ~ "\t İ ır ayıp olduğunu bunların isimlerini bildirmek 
1... t~tıl .. ~giliz donanmasının • tedir. Amirallik dairesi da 
~t "ıfine ağır bir şekilde ha bir kaç bahriyelinin kur-
-~ ttıned· - . . k 1 i._ -~- ıgını vazma ta tarı mıf olması muhtemel 
.'\i.._

1
• tarnanda üç Alman bulunduğunu ilave etıuekte

~ldia·tı gemisinin tahrip dir Yakında kısa bir liste 
\ ~ 1 

hakkmdaki haberle· daha neşrediJecektir. 
~ -l'rtı İsrarla mevzuu- Londra, 16 [Radyo) - Bi 

ttlllektedir. (Sonu üüçiinc sayfada \ 

Cumhurreisi Rusyanın, evvelce İmza edil
miş olan ademi tecaviiz paktına hiirn1el 

edeceğini umduğunu söyledi. 
AnkaJa, 16 [Radyo} 

Kavnasta ki Polonya sefiri 

Vilnonun Litvanyaya• ilha
kını protesto etmiştir. Sefir 

yarın Kavnasdan ~yrılacak-
tır. 

Helsinki, 16 [Radyo) 
Finlandiya Cumhurreisi ga 

zctecilcre verdiği beyanatta: 
"Sovyet Rusyanın , 1932 de 

akd etmiş olduğumuz ademi 
tecavüz paktına hürmet ede-

ceğini umuyoruz,. Demiştir. 

Helsinki, 16 !Radyo] -
Moskovadan ayrılmış bulu-

nan Finlandiya murabha•1.ı · 
rı buraya mu\·..ısa lat e ttiler. 
Murahhaslar Sovyet leklif 

lerini hükumetle görüşme 

üzere gelmişlerdir. 

Tallin, 16 [Radyo! S•v-
yet Rusya Estooya anlaş-

ması mucibince Estonva•IA 
muhtelif yerlerinde ye~l~ 
cek Sovyet garnizonları ef
r~dı ayın 18 nci günü ş; 

mendüfer ve deııizyollarile 
Estonyada kendilerine gliıl-

terilecek yerlere gidecek-
1 Sonu ikinci sayfada) 
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Londra, 16 (RadyoJ 

1 Roytcr bildiriyor: 
Çemberffıyn çarşamba gü- .~ 

l 
nü Avam Kamarasında en- : 

ı 'f1 
ternasyonal vaziye.t h-. kkın 1 

ZELZELE FELAKETZE
DELERİNE YARDIM 

Gönen 

Elektriğe-kaVU~~. 
Gönen, [t-Iususil - ~ 

zamız, u~un müddet~, 
hasretini çektiği ,,;' 
fabrikasına ka vuşlltuŞ 

da izahat verecektir. 
Bu toplantıda bir çok oa-

21rlar del nazeretlerile alaka 
dar itahattn bulunacaklar 
dı r. 

Halkımızın teberriiahnı kabul etmek üze
re Kızılay Cemiyetinde bir komisyon 

teşekkül etti. nuyor. ~fi' 
Çörçil de Royal Oakhn 

batırıhş ı hakkmda iuhat ve
recektir. 

Tekzip edilen 
bir haber. 

Vilayet Parti Reisi 
Pertev Etcioğlunun Kı 

zılay Baıkanı iJe yaptı
ğı temas neticesinde ve 

Partide yapılan toplan· 
tıda verilen bir karar.l 

göre, Dikili kaıasile vi 
liyetimizin Armudova 

v~ Gömeç mıntakası 

zelzele felaketzedelerine 

yurddaşlarımız üzerinde 
fena tesirler yapmasına 
fırsat vermeden acıla
rın'a ortak olmak he 
pimizin borcudur. 

Vilayetimizin de bazı 
raıntakalarını harap eden 
bu zelzele felaketi kar
şısında hamiyetli Balı 

keair halkının seve, se
ve yardıma kotacağı 

,uplıesizdir. Esasen bal 

iki gece evvel fa~.,,~ 
geçen fabrika bol i' tc~ 
kasabamızı baştan af8 İl 
vir etmiftİr. Biitİİ~ "' 
Cumburiyetin bu ~e ef, il' 
karşısında memnunı1 

maktadır. ~ 
Bütün dükkanlar. tfl,-ı 

seler ve evler te~~_jt' 
yaptırarak elektrik~ 

Ankara, 16 [Hususi} 
Ruyanm Kafkas cephesin
de tahşida t yaptığı hakkın 
da bazı ecnebi gazeteleri 
tarafmdan verilen haberle
ri Tass ajansı tekzip etmek· 
tedir. 1 

Finlandiya Cumhur l 
reisinin beyanatı J 

'ardım için bir komis 
yon teşkil edilmiştir. 

Bu münas~betle Par 
ti Reisi Pertev Etcioğ 
lu kazalardaki Parti 

' kınıız böyle bir yardımı 
en büyiik vazife bilir. 

~;;;~~'~ 
yetiştirme orgarııı 

teşkilatına da bir ta
mim yaparak felakete 

Ierdir. ı 
Rus 

uğrıyan yurddaşlarımı- • 
Tallin, 16 (Radyo) -

za hamiyetli halkımızın 
kıtaatı dün EıJt()nyaya gir-

yardımlarını temin et· 
.. iştir. mek üzere süratle fa 

14 Rus gemisi de Talline ,.. 
aliyete geçilmesini ali 

geldi . 1 kadarlardau rica· etmiştir. 
Leyli meccanilik im- 1 Mevsim yağmurlarının 

başladığı şu sıralarda 

tihanını vilayetimiz- gittikce soğuyan hava 

d k 1 1 larm feJakete uğrıyan 

en azanan ar. lc•±asti•~•~Y~~~Y'l'EM 

Netekim, şu bir, iki 
gün içinde şehrimizden 
bir çok hayırseverler 

Kmla y Cemiydine mü
racaat ederek makbuz 
mukabilinde leberrüler 
de bulunmağa başla

mışlardır . 

Teberriiatın va kın 
günlerde mühim mik
tarda yükselecPği yin~ 

halkımınn gösterdiği 

yüksek ve samimi ala 
kadan anlaşılmaktadır. 

yonu kuru!ıJY~;.ıı 
Ziraat Vekaletı '.,_-;

1 

mizdeki hayvanların 1
, i ıt 

1 
ve nesillerinin üreın~~ '' 
min maksadile şi•d• ~-~ 
liyetimizin bazı ınınt; fi 
rında tedbirler alarıt .,1 : ı liyete geçmeğe karar 

miştir. ~---
İlk olarak nıerke~1 

Lise ve orta okullara pa 
rasız yatılı olarak alınacak 

talebe için eylülün birinde 
açılan müsabaka imtihanına 
sirerek muvaffak olanlar 
Maarif Vekilliği tarafından 

Gönen-Balıkesir genç
lik Kulüplerinin maçı 

Balya, Sındırgı, Ou ~ 
Bandırma, Manyası p~ 
ve Susığırlık kazaları•_, 
aliyete geçilmiş ve p ,t f 
ğa elverişli olmıyan _.ıı~ 

b"t" b" sığırların tes ı ıne 

mıştır. 

·~ Şah hastalığı f 
tesbit olunmuştur. Bu yıl 

parasız yatıh olarak alınan j 
talebe sayısı 430 dır. Veka
let bu talebelerin verilecek 
ttri mektepleri sonradan 
tesbit edecektir. Vilayetimiz· 
den müsabakaya girerek 
kazananların isimlerini neş
ediyoruz.. 

Şehrimizden: Muzaffer 
Pakkan, Kemal Eryılmaz, 
Ahtnet · Kalınuk, Memiş 
Canbakan, Mustafa Eser, 
Enver Durmaz, Sinan Gir· 
rin. 

Bandırmadan: Düriye Çe 
tia, Hamdi Yeşil, Abdullah 
lılakuş, Ihsan Sabancı. 

Ayvalıktan: Hasan Göl 
bq. 

Şehrimiz takımı müsabakayı O 5 kazandı. baş gösterd1·~ 
. · . Erdek kazasmııı tf..•"1 

Lik maçlarının üçüncü haf· 
tasında Marmara gümesinio 
birinci devresi pazar günü 
Gönen ve şehrimiz Gençlik 
Kulupleri arasında yapıldı. 

Valimizin de hazır l.mlun
duğu kalabalık bir seyirci 

önünde saat tam 15 de ta-
kımlar alkışlar arasında sa- 1 

haya gelerek halkı selamla
dılar. 

Mutad merasimden sonra 
takımlar aşağıdaki kadro 
ile yerlerine dizildiler: 

Gönen; Ahmet, Mehmet, 
Osman, Mustafa, Mehmet, 
Süleyman, Mehmet, Ethem, 

Hasan, Necatı, lsmaıl. k y k B 0dı~ · a ve a ıcı, a 
Balıkesır; Rafet, Mehmud, I 0.. k" I · d .. ab 

Al. A" M- . S b . H"" mer oy erın ev 
ı, ga, ı unır, a rı, u · ~ k .J 

seyin SaJahattio, Hulki, hgı çı mıştır. b" " 
(Sonu üçüncü sayfada) Çok bulaşık olan el~ 

talığın etrafa sirayet"~ j 
tişarını önJemek ına ~,.., Şehir stadının tesvi-. . . 

yesı ışı. 
Atatürk parkında yaptı 

rılacak o1an !llpor sahasının 
tesviyei türabiyesi işi 3.200 
Jiraya müteahhit Salihf' ve
rilmiştir. 

Dün snlıa Nafıa mühendiı
Jeri t a ra fından müteahhide 
teslim edilmiştir. Bu gün de 
faaliyete başlanacaktır. 

şehrimiz Veteriner ~ 1~/ ğü hastalık mıntalı~~ 

l baytar göndererek te ~,I 
almış ve hastalığın te 

, ne başlamıştır. 

Bir tayin ~il' 
f.l'.tı Çerkş kazasından etf' 

vilayetimiz merkt~ '~ 
oerJiğine tayin edile~; 
za Demirkan yeni •• 
başlamıştır. 
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1 ~iz don;~-m-a- Gönen Balıkesir 
sının faaliyet maçı 
~ raporu 
'itarllfı birinci sayfada} 

. -~ deniz lordluğunun bu 
~d 'tı intitar eden tebli
ti c, Alman tahtelbahir 

)\) tarafından batırılan Ro-
~,tı Oak mürettebatın 
i i kurtulanların yalnız 

' ""-
0ld•iu, subay ve erat 

~-~b ~ Üzere 800 kişinin 
l olduğu bildirilmektedir. 

~ikl'ldra, 16 !Radyo) 
~ adar mehafilde aö1len 
~t tıc göre, Royal Oakı 

''arı ~b . Alman tah 
'-~t~hıri , gemiye beş yüz 
~I re Yaklaımış ve iki tor 
~~3lllınağa muvaffak ot 
~lir. 

'til "dra, 16 !Radyo) 
'tere birinci deniz Jord
~I çek geniş bir müca
~~. takip proğramı tanzim 

t .. 'ttir. Bu proğrama göre, 
·•tıb· 

• 1 Atlasta dolaıtıkla-
l~~llla ılan Alman korsan ... ,, . 
~ en mutlak surette im 

t \ ' dilecek, şimal denir.in 
~ l\laıan tahtelbabirleri 
~t~~ ciddi ve devamlı bir 
~~ d 'l takip olunacak, Bal
'~ıı enizindeki Alman do 
'~ ~ası da ilk fırsatta ha 
'•il Uvvetlerile bombardı 
lo t dilecektir . 

)\l Ôdra, 16 [A.A.) Ro 
\,

1 
ak zırhlısından kurtu-

":ı ·''•a liıtesi halen 396 
~ 1 

ihtiva etmektedir ki 
~ ~~tllltam son listeden 26 

'-d faı}adır. Bir kaç güne 
h. llr y . b' ı· . "t\ em ır .ıstenm m-
~eldenmektedir. .. 
ttJRKDILI 
Cu . 

l'llUk siyasi gazete 

leh· . 1 bı : Balıkesir mebusu 

~AYRETTİN KARAN 

't 1 

~ 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

S:ı· 00 · • a ltı nylığı 400 kr. 

}'ısı (3) kuruştur. 

relS: llalıke.cıir 7 ürkrlili 

[Baştarafı ikinci sayfada l 
Hikmet, Salim. 

Oyuna Gönenliler ba,ladı. 
Fakat Bahkesir Gençlik sporl 
tarafından kesilerek muka 
bil hücuma geçildi. Top bir 
müddet iki taraf arasında 

ııidip geldi ve nihayet Balı
keıir Gençlik ıpor hakimi
yeti tesis etmeğe başladı . 

On altıncı dakikada şe
hir takımı soldan bir akm 
yaptı. Solaçık Salimin bir 
•üzel tandelini Hulki kafa 
ile ailara takarak ilk golft 
kaydetti. 

Gönenliler çok Jakayd. 
Bizimkiler buna nazaran da
ha seri. Bu ıolden sonra 
Gönenlilerin bir kaç akınını 
g6rüyoruz. Lakin !emeresiz 
kalıyor. 

Yine bir arahk sağaçık 
Hüseyin kaptıiı topu Gö· 
nen kalesine kadar götüre
r~k sıkı bir şutla jkioci jO· 

lü kazandırdı. Kırkıncı da
kikada soliç Hikmetin ta 
uzaktan kaleye a.ttığı pas da 
kalecinin fuzuli ileriye çık 
masından başının üzerinden 
içeriye girerek gol oldu. 

0-3 Galip •aziyette olan 
Balıkesirliler biraz gevter gi

bi oldular. B!JnU fırat ad· 
deden Gönenliler derhal 
hücumlara başladılar. Hatti 
ıolaçıkları kaleci ile karıı 
karşıya geldiği halde topu 
kalecinin ellerine verdi. 
Oyun mütevazin bir ,ekilde 

, devam ederken birinci dev 
' re bitti. 

İkinci devreye başlandığı I 
vakit ,ehrimiz oyuncularına 

hücumda görüyoruz. Top 
artık Gönen msıf sabasın 
dan ayrılmıyor. Buna naza
ran bizim forvet hattında 

bütün paslar ölüyor. 

Yirminci dakikada sağ 
açık Hüseyin karışık bir an 

da topu Gönen kalesine 
atarak dördüncü ve Münir 
de uzaktan beşinci golleri 
yapıyorlar. 

Oyun birinci devreye na-
1 zaran daha düzgün. Lakin 
ıol fırsatları kaçırılıyor ve 
lıaaddinden fazla ariplin'g ya 
pılıyor. Bu kırk dakikalık 
bir müddetde, mütemadi bir 
enerji ve lüzumsuz paslarla 

TORKDİLİ Sayfa 3 

Balıkesir askeri satın alma 
·komisyonundan: 

1 Bahkeıir birliklerinin ihtiyaçları olan aıaiıda 
cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek maddesi kapah 
ıarfla eksiltmeye konulmUftur. 

2 - Tahmin edilen bedelleri yine aşağıda ve muvak· 
kat teminatları gösterilmiştir. 

3 - Taliplerin hizalarında gösterilen gin ve saatler 
den bir saat evveline kadar kanunun 2-3 mad-:lesinde 
gösterilen vesikaları ve mu~akkat teminatlarını ha •İ tek
lif mektuplarını Balıkesir satın alma komisyonuna makbuz. 
mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada 
vaki gecikmeler muteber değildir . ) 

Muhammen Muvakkat Miktarı Cinci 
bedeli: teminatı: kilo: İhalesi: Saat: 

8320, 00 624, 00 64, 000 Bulgur 2/11/939 11 de 
Perşembe 

9250, 693, 75 185, 000 Yulaf 3/11/939 16 da 
Cuma 

10000, 00 750. 00 40, 000 Sığır eti 3/1 l/939 11 de 
Cama 

8100, 00 607, 50 27, 000 Pirinç 4/11/939 11 de 
Cumartesi 

Bunlara a it evsaf ve şartlar her gün komisyonda gö 
rülebilir. 

Dikili, Armudova ve Gö
meç zelzele felaketzede
lerine yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila

yetimizin Armudova "Ye 
Gömeç nahiyelerinde 
Tukua gelen şiddetli 
zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbanı
nın iztirabını çeken 
yurddaşlarımıza şehri 
miz. namana yapılacak 
yardım için Kızılay Ce
miyeti tarafından teşek
kül e ttirilen komisyon 
faaliyete geçerek hayır 
sever halkımızın teber
rülerini tesbite başla-

mıştır. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster

diğin yüksek · hamiyet 
ve fedakirhğını bu ke
re de esirgemiyeceğin 

den emin olarak bu 
milli ve vatani yardı-

ma seve seve iştirak 
edeceğini umuyoruz. 

bi:ır.imki l erin 0-5 lehine bitti. 
Oyun, baştan nihayetine 

kadar çok samimi geçmİf, 
ıerek Gönenliler, gerekse 
şehrimiz oyunculan seyirci
lere cidden gibel bir oyun 
seyretmek fırsatını vermiş 

ler4ir . 

4 - 1 ]37 

Kirallk değirmen 
Çift taşlı Mendehure de 

ğirmeni bahçe, dutluk ve 
arazisile birlikte icara •eri
lecektir. Taliplerin sahiple. 
rine müracaatları. 

-----
1 Balıkesir ticaret ve 

sanayi odasından: 
Balıkesir vilayeti merke· 

zinin Kasaplar mahallesi 

Hastahane caddesinde 12 
numaralı evde otura• Tir

kiye cumhuriyeti tabaasm
dan olup Balıkesir Milli-
kuvvetler caddesinde 8 
numaralı dükkanı ikamet-

gahı ticari ittihaz ederek 
939 yılından beri tütün, mlia -

kirat ve piyango bayiliği 
ile iştigal ettiğini beyan 
eden Mestan oğlu iımailin 
unvanı ticare ti bu ikere 

i Balıkesir Pazarı ticantlıa 
nesi sahibi tütün, müskirat, 

piyango biletle ri bayii is 
mail Akbaş ı olarak tescil 
edildiği gibi bu UDY8DID 

imza şekli de Türkçe el ya 
zısile 1. Akbaş olarak ti 
caret kanununun 42 nci 
maddesine göre 16/10/939 
tarihinde Bahke~ ir Ticaret 
ve Sanayi Odasuıca 1106 
sicil sayısına kayd edildiği 

ilan olunur. 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 
Mevkii: 

3 Senelik rüsu
Hududu: Hektar; mu ni!biyesi: 

Lira , 
5812 

11•••.,•m .. 
~:~;:.~7t\ I TÜRKDİ~~A TBAAS~-
Lira Kr. Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı alt 

Ttilri.li köyü Şimalen Ka 
Maaaıhr radere, cenu

ben Ayaya
ni, şarkan 

100 435 90 gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. e 
·ı rı• 14 Seoeden beri mu!lt,zaman çıkan ve kar• e ak• 

Kum burnu 
takiben Sa
lataş hat müs
takim Lebi-

derya 
1 Açık arhrmaya konan iş Bal.kesir vilayetinin Er-

dek k<lzasmm Türkili köyü hududu dahilinde Manastır 
mevkiindc hudud hektar ve ihraç mecburiyeti yazılı bir 
parça granit ta, ocağının üç senelik icarı dır. 

2 - Arbrma 19/10/939 tarihine rastlıyan perşembe 
günti saat 15 de vilayet makamında müteşekkil Daimi En-

cümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yukarıda ya 
zıh yiizde 7.5 muvakkat teminat akçesi ol~n 435 lira 90 
kun>fU vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
mektuplarile mali durumları gösterir ticaret odasından 
tasdikli vesikalarile birlikte Encümeni Daimiye ve şartna
mesi! krokisini görmek istiYenler Balıkesir hususi idare 
müdürlüğü ile Erdek k4'ymakamlığma müracaatları lüzu-
mu ilia olunur. 4 - 1 - 323 

Bahkesir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hud•du 
Doğ•su: Yol 

Kıymeti Mevkii Miktarı 

70 00 Kum bağları 1152 
Babsı ve Poyrazı: Yağcı 

lsmail odacı oğlunun bağı, 
Kıblesi eski mebuc; Vehbi ve 

kısmen Tavşanlı Ganime 
tarlası. 

Yukarda hudud, kıymet, mevki ve mıktan yazılı ha 
zineye ait tarla 21 /10/939 cumartesi gününe müsadif 
saat 10 da bilmüzayede ihalesi yapılmak üzere satılığa 
Ç1karılmıştır. Talip olanların yevmi mezkurda Deftardarlık 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

4 - 1- 329 

Ballkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

1 - Bahk~sir birliklerini ihtiyaçları olan 10,5 ton zey
tin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 

'1 - Tahmin edilen bedeli 472 lira 50 kuruş ve mu 
vakkat teminatı 35 lira 50 kuruştur. 

3 İhale 2111 939 perşembe günü saat 11 de Balı 
kesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görüle-
bilir. 

5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla 
rite birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

4 - 1 - 336 -----. 

Ballkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
Aylık muhammen 

Valdı: Cinsi: bedeli: 
Lira Kr. 

Lonca camii Mağa1.a 25 00 

Mevkii: 

Anafartalar cad 
desinde 

Yukarıda mevkii yazılı mağazanın müzayede müddeti 
21 /1 01939 cumartesi günü saat 1? ye kadar uzatılmıştır. 
Taliplerin E•kaf idaresine gelmeleri ilan olunur. 

. hizmet eden « TÜRKDILI >! gazetesi bu .!rnretle el 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

1 

1 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçiarıa• ~:: 

\'ap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
nulmuştur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
~------~--------.':':'.':":· e· Her yerden sipariş kabul eder ve istenild1ğı f 

;; kilde hazırlar. 
e . . . ~ .. r ıı 
e DJKKA T: Matbaa ışlerıle alakadar he r ttJ 1 muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 
I!!!! • 

! Türkdili matbaası - Batıkes' 

'llUDIWllllllllllD•ntınıııııııııı•1m1uınııııııımıı11111t1111111 
~ıınnıııınmınııınnııımı11111m111111uu1111111ıuımıııııınııııH11nunın• 
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1 
i 
iEi = 
! 
!E!!! 

1 = 

K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü kıt'" 

tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

'fl ucuz olarak te111• 

1\ Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
· ıınıı••mmaı1B111--nıı•m111•m11 

Edremit -Bostancı köyü muhtarhğındaO 
. e' 

Edremit Bostancı köyü hududunda köyler birliğııt ~' 
Derman Kaplıcasının üç senelik icarı· açık artırmaY" 

nulmuştur • . ~,f 
Artırma 31110/939 salı günü saat 13 de Edreaııt J 

makamlık dairesinde yapılacaktır. Artırmaya iştiralı.: ... f' 
cekler bedel muhammen olan 4500 liranm yilzde 7.' ti 
akçasın{ malsandığına yatırarak makbuz almış olaca1',i! 

Müzayede şartnamesini görmek istiyenlerin Bahke , 
vilayet köy bürosuna, Edremitte kaplıca idare me .. • 

ğuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

~~~----~~~~~~~4~-1 ~ 
Kepsüt Belediye Riyasetinden: .,, 
10/10/939 Tarihinde ihale edileceği ilan olunan ('. ~ 

süt Belediyesine · aid Çukurağıl merasının kışlık otl~1' 
ycsine talip çıkmadığından on gün uzatılarak 20/10 
cuma günü saat 16 da ihale edileceği ilan olunur. 

3 1 3ıs 
.. 

BasıldıQ"ı yer: Türkdıli nıatbaaııı - Rahkeliı 

' 


