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~ont Ciano- :Ber ~ 
line gidiyor. 

-
..... R.oına, 30 [Radyo) 

ltalya Hariciye Na-
~~1 Kont Ciano bu 
~ Şaın Berline hare
et edecektir. 

lngiltereye a keri he
y_et g~nderiyoruz. 
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H~y~tölF\1 ~ô©lô~ö Tl\Jırlköy~y~ v~ri~ 
o~ e e IK l1ifi1 lt1I h o lri7i1 mat "~ <et~ D ~ifil <§l 

ö~DO~ ©lD~k©ı(ç11~1r©Joıra 
Londra, 30 [Radyo] •• Royter ajansı Orgeneral K~znn Orbayın 

riyasetfndeki Türk askeri heyetinin Londraya hareket ettiğini bi~
dirmektedir. 

f>a • 
~ . tıs, :~o [Radyo! - Pöti 
<ltıı 

~r Y_en gazetesi Alman 
bit

0
Paganda Nazırı Göbelsin 

ıfi~· s~natoryoma hapis edil 

Orgeneral Orbayın Londraya gidişi askeri, ticari anlaşmalarla 
Türkiyeye verilecek olan mühimmat ve eslaha ile alakadardır. 

1111 haber vermektedir. Bürhaniye ve Ayvalık zelzelesİ- Varşova 
teslim oldu. Alnıan ~ Sovyet nin yaptı~ tahribat .. 

t~hdidine artık Umumi merkezce gönderilen çadırlar açık- Bertin, 30 [AA.] - Var~ 

şova 29/9/939 öğle üzeri 

Almanlara teslim olmuştur. ulak asan yok ta kalan halka tevzi edildi. 
li,toııdra, 30 [A.A.]- İngi Ayvalık, Bürhaniye ve 

Teslirn anlaşmasma na~ 

p ·k g-azeteleri Alman - Rus Edremidde son hafta içinde 
q lı .. . . 

~iy ll7.trrnde açık bır va· bir biri ar kasma devam 
~t almaktadır. eden zelzele bir kaç günden 

ili aıeteler batı devletleri- beri kesilmiştir. 
bi~ tb~ksimini istihdaf eden 

'" ı l Ayvalıkta zdzelenin tes 
~ilkl r '..>arışa razı oiamıya-
1 ar S bit edilen vaziyeti şu şekil 
İğ-j f" ını ve ovyetler Bir- . 
tt hlen Almanyaya iltihak dedır: 
lit~e bile tehclitJere a ·da ku I 22 Eylfıl günü saat 2.37 
llltk asnııyacaklarını bildir . geçe cenuptan gelen ve on 

tedirJer b · · · d 
1 eş, yırmı sanıye evam 

ha '"°tıdra, 3o [A.A. I İngiliz eden oldukça kuvvetli sar 
ttı:~ ~UV\•etleri şiddetli bir ııntı olmuştur. Bu sarsıntı 
ttı bıl hava ateşine rağ nın tesirile bir yağ fabrika-
A.. ~l~ Heliguland yakınında 

'''il f sının bacası yağ deposuna illi 
1 
• n ilosuna taarruz et 

şerdir. düşmiiş ve depoyu tahrip 

ı' -- etmiştir. 
S\f N ı • Sakarya, Vehbibey, Safa 
A eç Ve OrVeÇ i caddesi1 Hayrettinpaşa ma-
<'\.}lh , hallelerinde bazı evler yı 

•ııanyayı pro- kılmış, duvarlar çatlamıştır. 

. testo etti. kaçağı ad edilemiy~~eği-
~atis 30 [R d ]-B· ı· ni tebarüz ettirmektedir. 

\>~ , a yo ı r !I O A A ] N 
~ t .vapurunun İsveç garp Londra, 3 1 . • - or-
itllth d h'·k~ t' b' N A..t n e torpillenmesini veç u ume ı ır orveç 

~t ~ilnya nezdinde protesto vapurunun Alman denizat 
ttıışr . ttli\t ır. lsveç vapurdaki tısı tarafından batırıldığın · 

{)lcl~~tın Belçikaya aid j dan dolayı protestoda bu
gı..nu) binaenaleyh harp Junmuştur. 

Ha~k kamilen dışarıya fırla
mıştır. 

Ayın 21 ncü günü hisse 
dilir derecede iki defa, bir-

çok defa da hafif, 24 ncii 
gün iki defa, 25 nci günü 
saat beştt!n itibaren 2ti ncı 

güne kadar dokuz kuvvetli 
(Sonu ikinci sayfada) 

===============-=---=-

zaran müdafaaya i.şti ra ılc 

eden subaylar söz üzerine 

esir muamt>lesi görmiyecek

ler ve ktlınçlannı muhafua 

edeceklerdir. 

Küçiik subayJar ve erler 
silahtan tecrid edilecekler 

ı dir. 

Yeni Ronıen -kabi
nesi dün toplandı. 
Başvekil şu beyanatta bulundu~ 

Bü.tün mesuliyetlerimizi müdrik 
bulunuyoruz. 

Bükreş, 30 {Radyo] -
Yeni Romen kabinesi ilk iç 
timamı yapmıştır. Başvekil 

yaptıgı beyanatta bu gün 
kü hükumetin 1938 kanunu 
esasisi ile dünkü hükumet iş 
]erine devam ve aynı proğ 

, ram1 takip edeceğini söyle 

miş ve y<!nİ kabinede Ga 
fenkonun yine Hariciye Na
zaretinde bulunmasının 
Romen siyasetinde bir deği · 
şiklik olmıyacağına delil bu· 
lunduğunu beyan etmiştir . 

Başvekil: Akalliyetler'içim 
!Sonu dördüncü syafada) 
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Zelzelenin yap-
tığı tahribat 

(Başta rafı birinci sayfada) 

sarsıntı olmuştur. Bu esnada 
bir kaç ev duvarı yıkılmış 

tır. 

]i nci günü de yine şid

detlice üç sarsıntı vukua 
gdmiftir. 

Ayvalık mıntakasında sar
sıntıların en kuvvetlisinin 
Altınova nahiyesinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Altmova
da evlerin yüzde altmışı sar
sıntılar devam ettiği müd
det esnasmda oturulmtyacak 
vuiyete gelmiştir. Bu 
arada ilkokul binasımn du
ve.rlarııun müteaddid yerle
risde büyük çatlaklar hasıl 
0I11tuştur. Tedrisat yapıJamı-

_,, 
' 

İ __ Ş_E_H-iR_H_AiERLERii 
·---------------------------Bandı rm adak i macı Bir kai;°harabesinde 1 ô D lk ©lk u O ıat 

, 1 

Balıkesir takımı .bulunan tarihi eserler. v~ıro1n1 aıcç;auu~o~· 
kazandı. Halkevi müze ve tarih kol- İlk okullar yarından itr 

Bandırma, 30 fHususi] lan azalarından müteşekkil haren 1939 1940 der.S 
Balıkesir - Bandırma fudbol bir heyet şehirin şimalinde 
takımları arasındaki maç bir ~aat kadar mesafede taş 
bu gün burada yapıldı. ocaklaı ının bulunduğu tepe 

Balıkesir takımı şu şekil- üzerindeki kale düzü de 
de idi: nllen yerde yaptıkları arke-

Rafet, AH, Mahmut, İb- olojik tedkiklerde Gerek, Bi 
rahim, Münir, Sabri, Hüse
yin, Hikmet, Hakkı: Salim, 

zans ve daha evvelki devir

lere aid çanak, çömlek, 
Ağa .. 

Yeni stadda saat 14 de vazo parçaları .!le geçirmiş-
Şuurinin idaresinde maça lerdir · 
başlandı. Kalabalık seyirci Duv<lr harabeleri belirsiz 

yılma başlamaktadır. 

Birinci sınıflara altı1w3~· 
bıl 

ta olan talebenin kaydı 
ayın 15 n~ kadar sürece~ 
tir. 

Ş h . b . edi· 
e rımizde u yıl tesıs 

i<"' len Akşam Kız Sanat 0 

lunun da keza kaydı de~,cıı 
lıJ' 

etmektedir. Bu okul Duıtl 
dtJ' 

pınar ilk okulunun buluıt 

. y1.cak hale gelen okulua ı kitlesi stadı dolduruyordu. hale gelen kalenin şarki ce 
Birinci devre çok hararetli nubi kısmmdaki dere bo 

ğu binada açılmıştır. ourıı~ 
lupınar ilk okulu ile 6 E:~ • 
Jul ilk okulu geçen sene 

0 
. 

duğu gibi bu yıl da bir bİ111 

da çifte tedrisat yapac•
1
" 

acelen tamiri için vilayetçe 
tedbir alınmıştır. Yine bu 
nahiyenin karakol binasının 
merdiveni ve duvarı kısmen 
)'J~ ılmıştır. 

Bü rhan iyede zelzelenin 
tahribatı: 

Yme ayın 22 ndcn iti
bı,'teD başlıvan zebele esna. 
sında Bürhaniyenin Gömeç 
nahiyesinde 50, Osmaniye 
nahiyesine bağlı Yaya kö
yi1ndc 52, Hasosmanlarda 
23. Kurdderede 3, Ballıcada 
3. Kurşunluda iki evin kıs · 

men duvar ve saçaklan yı 
M:ılmıştır . 

Bürhaniye iskelesi, liman 
gümrük dairelerile bir kaç 
evin duvarlarında, Büyükca
mi ile yeni hükumet binası· 
mn üst kat tavanına isabet 
enen dört köşesinde çatlak
lar hasıl olmuştur. Gömeç 
n&hiye merkezinde hasara 
ugnyan binalardan 18 zi 
zahiri vaziyetlerine nazaran 
mahallince tehlikeli görüle 
rck boşaltılmıştır. Gömeç 
hükümet konağında da 
-ehemmiyetli çatlaklar hasıl 

olmuştur. 

Edremidde bazı evlerin 
cam ve kire~itleri kırılmış· 

tır . 

Bütün bu sarsnthlar esna
sında nüfusca hiç bir zayi

at olmamıştır. 

Alınan tedbirler: 
Valimiz Recai Güreli zel

zc!elerden Dahiliye Vekale
tini derhal haberdar ettiği 
gibi merkezce yapılması la-

ve iki tarafın enerjik oyu- yunda ınevcut bir mağarayı ı 
nile 0-0 bitti. da tedkik eden heyet, iki 

İkinci devrenin beşinci höcreye bölünen bu maga 
dakikasında Bandırma aley 
hine penaltı oldu, bunu Mü ranm Firikyalılara aid bir 

nir gole tahsil etti. Bun mezar olduğunu tesbit et-

dan sonra oyun 15 
dakika mütevazin bir l?ekil 
de devam etti. 

35 nci dakikada Balıkesir 
takımının soldan yaptığt bir 
akı.nda Hüseyin ikinci golü 

1 
yapta. Bundan sonra asabi 
bir ha va içinde fovüllü bir 

oyun cereyan etti. Çalışmalar 
oyuııun neticesini değiştir 

medi .. Ve maçı 0-2 Balıke 
sir takımı kazandı. -------------
~zım gelen yardımlara Dahi· 

liye Vekaletinden istemiş 
ve Ayvalık, Bürhaniye ka
zalarile Altınova, Gömeç 
nahiyelerine ve zelzele mın
taka;Sı olan köylere giderek 
mahallince alınması gereken 
tedbirleri gözden geçirmiş 
ve icap eden direktiflerde 
bulunmuştur. 

Kızılayın Balıkesir şubesi 
evleri hasara uğrayanlara 
şimdilik tamir karşılığı ol 

mak üzere dört yüz lira yardım 
da bulunmuştur. Ya~mda 
ayrıca bin lira daha para 
yardımı yapılacaktır. 

Kızılay Umumi Merkezi 
Soma yolu vasıtasile yüz 
çadır göndermiştir. Bu ça 
dırlar da Altınova ve Gö
meç nahiyelerine sevk edi 
lerek evleri oturulmıyacak 
hale gelen felaketzedelere 
tevzi olunmuştur. 

miştir. 

8ulunan çanak, çömlek, ' 

kale harabeleri ve mağara ' 

nın çok eski bir tarihe ma
lik olduğu ve zamanımız

dan dört bin sene kadar 

evveline aid bulunduğu tah
min ediliyor. 

--
At yarışları bu gün 

yapılacak. 
Sonbahar at yarışlarına 

bu gün koşualanında saat 

14 de başlanacak ve şöyle 

devam edecektir: 

Birinci koşu: Üç yaşında 
yerli yarım kan İngiliz erkek 

ve dişi taylara mahsus .. 
l 

Kazanan hayvanlardan bi-

rinciye 2'l5 liradan maada 

duhuliyeler mecmuu, ikincıye 
55, üçüncüve 20 lira verile· 
cektir. 

Mesafe 1400 metre .. 

İkinci koşu: Dört ve daha 

yukarı yaşta yarım kan Arap 
ve halis kan Arap at ve kıs
raklara mahsus .. 

Kazanan hayvanlardan 
birinciye 120, ikinciye 50, 
üçüncüye 20 lira verilecektir. 

Mesafe 20 lO metre .. 
Üçüncü koşu: [Handikap 

tır. -
Ocak kongreleri 

başllyor. . 
ti.S1 

Cumhuriyet Halk Par 
te 

ocaklarının yıllık kongre 
. ·ı. . d 1 tef rı vı ayet çevresın e I 

rinevvelden itibaren baf :LI 
mış bulunmaktadır. 

·hıt' 
korgrelcr teşrinevvel rıı "' 
yetine kadar devam edece 

tir. O 
Teşrinevvelin birinci ~O~e 

Hacıgaybi, ikinci günU ·ııİ 
Martlı ocakları kongreferı 
yapacaklardır. 

~koşusu! Dört ve daha t\l 
karı yaşta halis kan Ar•P 
at ve kısraklara mahs05

". 
bl 

Kazanan hayvanlard~P uıı' 
rinciye 180, ikinciye 55, uÇ. 

.. 20 ı· ·ı el<tır· cuye ıra verı ec 
Mesafe 2600 metre.. e 

Dördüncü koşu: Dört vlİ 
daha yukarı yaşta ye<. 

k 1. ·ı· "'" yarım an 11gı ız at ve 
raklara mahsus.. 11 

Kazanan hayvanlar<';,, 

birinciye 300, ikinciye "' 
üçüncüye 25 lira verilece 

tir. 
Mesafe 3000 metre.. ·riJ' 
Yarışlara iştirak etti t 

mek üzere muhtelif yet1~1 , ·rı 
den epeyce hayvan getl 
miştir 
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't. C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinden : 

•• 

•• 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 

~ 
''-k" oy 

•• 

"~il 1 ehore 

,, 

Mevkii 

Yenice yolu 

Kır .tarla 

Sakallı gedigi so 
Jugan 

Çeşme altında 

Karaca yerı 

Hisar ardı 

Akça alanı 

" 

Saya civarı 

Köyalb akçaJanı 

" 

Pınar başı 

Çakmak 

Al hatlı 

Dere 

Asılhan km 

Bağlar ardı 

Pazar yolu köp· 
rü albnda 

" Han ardı 

bll? 
•unbey K. İncirli kaya 

, 

MiKTARI 
Ci ısi ooanm Etlh 

Tarla 3 02 

)) 9 00 

)) 7 00 

)) 2 00 

•) 5 00 

Dom •o 

128 

)) 

ı) 

12079 

Borçlu ve sahibinin ismi 

Balıkesir okcu kara 
mahallesi Mehmet 
Zahrettin 

.. " 

" 

" .. 

Kepsüt camii atik 
mahallesinden Ahmet 
oglu Abdüllah 

•> 1075 atık zıra " 

» 15 00 

•l '17 00 

I} 100 00 

,, 11 00 

)) 2 00 

3 00 

» 10 00 

1) 3 01 

)) 5 01 

)) 7 01 

)) ıo 00 

)) 2 00 

)) 3 01 

)) 2 00 

58 00 

12539 

)) 

» 

)/ 

12030 

12033 

12296 

11886 

Karacalar höyünden 
dalkıra oglu Mehmet 

it " 

,, .. 

.. " ti 

" " ti 

Bigadıç orta mahal 
lesinden İzmirli Mah· 
mut. 

Paşa köyden muha
cir Osmun oglu Mah · · 
dl'mu Ali._ 
Kabaklı köyünden 
kara Veli oğlu Eyüp. 

,, " 

" " ti 

Mendehore köyünden 
İsmail kızı Ayşe 

" " " 

" .. " 

" 
., ,, 

84 Dursun bey kazası 
mezariıtan mahalleıi 
Seyit Ali kızı Hafize. 

HUDUT 

Şarkan Emin, şimalt:n Mab 
mut, garben Feyzullah, cenu
ben yenice yolu. 
Şarkan su yarımı, şimalen 
Feyzullah, gar ben Mehmet 
cenuben Hüseyin. 
Şarkan Adem şimalen İbra
him ve F eyıullab garben 
tarik cenuben Ahmet. 
Şarkan yol şimalen Muşta 
fa garben Sadettin cenuben 
Feyzullah. 

Şarka;- Ali şimale; İrfan 
garben Mustafa cenuben yü 
rük hafız oğlu. 
Şarkan Havva, şimalen Şa 
kir garben Ali veresesi, ce 
nuben yakub evlatları. 

Şarkan Hasan, şimalen AJi 
gaben Yusuf cenuben Meh · 
met. 
Şrkan yol, şimalen Halıl gar 
ben Hasan ve Muharrem 
cenuben Sağır. 
Şarkan tütüncü oğlu vere 
seleri, şimalen yol, gaben 

Yusuf ve Hasan, cenuben tü 
tünlük deresi. 
Şarkan, garben dalkıreoğlu 
Mehmet, cenuben Hüseyin 
ve Arif Çavuş. 
Şimalen, şarken, cenuben 
arazi baliye, garben şimen 
difer batti. 

Şarkan Süleyman, kilimyeli 
oğlu İsmail, tarafeyni yol. 

arkan Mustafa, şimalen İs
mi), garben İsmail, cenuben 
yeni şehir mahacırları. 

Garben Mustafa, cenuben ta · 
rık şarkan Fatma, şimalen 
sahibi senet. 
Cenuben şarkan sahibi senet 
ve Fatma, garben kilçük 
tarlaları, şimalen yol 
Garben Mustafa şarkan ço
oğlu Ali şimlen Musa, cenu-
ben tarık, _ 

Şarkan Mehmet, şimalen 
Halil garben Mustafa, ce· 
nuben yakub. 
Şarkan Mustafa, garben sa· 
dık cenuben Havva ,imalen 
Sadık. . 
Şarkan mukaddema . lbra
him elyevm Havva, Şımalen 
Halide garben Ali cenuben 
yol. 
Şarkan Bekir, şimaleo Hav 
garben Hatice, cenuben sa-
hibi senet ve Havva,: __ _ 

Şakan SünbüUO pınar, şima 
len garben Ahmet, cenuben 
Ram%an ve orman, helvacı 
Hafıı, ve Hafıı Şerif, 
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Mahalle veyıt 
Köy 

Kara çepiş 

.. 

-
Kara çepi4 

» 

.. 

Durıun bey 
kaza 

Babkeıir 

Balıkeıir 

Babkeair 

Bablceair 

,, 

" 

Kekınt 

Ômer~öy 

Mevkii 

. 
çeltik alanı · 

" 

çeltik alanı 

koca akballı 

Tepe köy ardı 

Bayır pınar 
harman yeri 

Çakmak 

- -
Rum mezarlagı 

Toygar alta 

Nıpncı tımarı 
çayır 

Souk kryucivarı 
yağ pınarı 

,, 

ıouk kuyu civarı 

Koca yolda 

Cinsi 

Tarla 

" 

1) 

>I 

)J 

,, 

1) 

Selvi dereıi Tar-a 

MIKTARI 
Dlılı E•lık 

156 02 

78 01 

160 00 

60 

50 

2 02 

12 03 

8 00 

5 00 

s 00 

15 02 

1 02 

13 00 

DllJI Aı 

12018 

l) 

11920 

6624 

10574 

11830 

108 

12500 

17 00 12536 

18 00 

10 00 11851 

Borçlu ve sahibınirı ısmi 

Kara çepni köyünden 
iımail 

l) .. " 

Kara çepiş köyünden 
İsmail 

.. .. 
.. 

Dursun bey kazası 
çakmak mahallesi bi 

. ber oglu Mehmet Ali 

-
Balıkesir kasaplar 
mahallesinden kırlan· 
gıç oğlu Ali Oıman. 

Balıkesir Sar.hisar 
mahallesinden kaşık
cı bacı oğlu lsmail 

Balıkesir kara oğlan 
mahallesinden Nuri 
oğlu Yusuf. 

Balıkesir martlı ma · 
hallcsinden milf ti Sü
leyman oğlu Vehbi. 

" 

" " 

" " 
,, 

, 

Kepsüt kasab 7.ade 
mahallesinden Mu!lta 
fa oğlu Ahmet. 

" " .. 

Balıkesir şeh Liitful· 
lah mahallesınden 
tireli Ahmet Azmi 
otlu Netet. 

HUDUT__./ 

Şarkan koca Mustaf~ .1 
ve 66 kimsenin arazı51• ttf 
malen koca çay, Mezru ,t 
la, su bendi, ve arsa \ibl 
ben lsmail elyevm. ''~ı~ 
senet (78) dönüm hır ~rior 
tarla, cenuben eski P1 

lik. "" Şarkan İsmail, şimaleD kb'ıı 
çay ve mezru tarla, g•J·te' 
sahibi senedin kadim . 

1 e< 
mefrez (78) dönüm bır. ~ 
lek tarlası, cenuben e•ki 
rinçlik. b 
Şarkan Aziz, garben r.f~ 
met, şimalen koca çaY• 
nuben eski pirinçlik. dere 
Şarkan yol, garben eÇ 

cenuben İdris, şimalen ~~pil 
Şarkan dere, garben "' 
şimalen kuyu, cenube~ ~,ı~ 
Şarkan tarik, garben f,ıet 
şimalen kolbaşı oğlu 
cenuben Hasan. 

- .,,,, 
Şarkan boz halibayır, :.oı• 
len tabanlı oğlu A .,e' 
cenuben solak Mehnıet d 
resesi, garben kırlangıç 
lu ibrabim. ,r 
Şarkan kabakcı· dervi.t ile' 
ben koca Hüseyin, ş•t'ıeJ 
şösa tariki, cenuben • 
hacı hafız. !' 
Şarken kamçıllı koca ol. 
oğulları, garben oduncu_.,~ 
lu Mehmet, şimalen çırlto 
Emin, cenuben camcı 0 

,e' 
Şarkan bacı Tayyıp verelı' 
sı, garben tekmecileriıı et' 
ra Osman, şimalen yol, 
nuben hatip hoca. ,e' 
Şarkan hacı Tayyıp v~ett' 
si, garben şimendifer ',e 
şimalen bacı Tayyıp "e':Jıı1 
si, ve kısmen makacı 
cenuben Abdulbalim. 

b''' Şarka·n dere, şimalen ~ 
Tayyıp veresesi, cen11 

müselles nokta. f 
Şarkan Alaca çeşme ıu ~ \ 
nmı şimalen çayır hisar ~ti 
lu, garben 'imendifer b• ,e· 
le tarla arasındaki yol, 1~ nuben alaca çeşmenin su 
1u. 

Ab' 
Şarkan dere, şimalen r.f• 
met, garben mukaddell1 a,1 
car Ayşe elyevm ka~,,r 
ak Mehmet, cenuben 
fe. ~~ 
Şarkan dere, şimaleıı .,,, 
riye garben mukaddenı:,, 
<ar Ayşe elyevm Kara tlfl 
Mehmet, cenuben Mu• ti 

Şarkan yol, aarht*n. ~,,, 
Osman oilu Etem, şıOJ bt" 
koyun otlu Osman. cen'1 
tahir 
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Mevkii 

Kavakpınarı 
Selvi deresi 

Kavak pınarı 

Kara pınar 
Kavak pınarı 

Sel vi deresi 
Kavak pınarı 

Kavak pınarı 

Selvi deresi 
Kavak pınrı 

.. 

Nebi pınarı 

Kayaldere -
kavak pınarı 

Kavak pınaı 

Kavak pınarı 

Selvi deresi 
Kavak pınarı 

Kayaldere mit
re deresi 

Söz deresi ka
vak pınarı 

Tavşan tepesi -
kavak pınarı 

Serez deresi 
kavak pınarı 

" 

MİKTAR I 
Cinsi Dono ııı iYlt L 

. 
Tarla 10 00 

il 9 00 

" 
7 00 

ti 12 00 

" 20 00 

" 12 00 

4 00 

" 12 co 

12 00 

ti 12 00 

.. 6 00 

4 00 

-
8 00 

4 00 

40 00 

" 
10 00 

il 10 00 

12 o: ı 

• 

TÜRKDİLİ 

Borçlu ve sahibinin ismi 

Balıkesir şeh" Lütful
lah mahallesinden 
tireli Ahmet Azmi 
oğlu Neşet . 
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Sayfa S 

HUDUT 

Şarkan Abdi Halil, garben 
Kara AJi, şimaJen hayı, ce
nuben egeç. 

Şarkan Aşık Mehmet, gar
ben egiç şimalen Hadımlı 
imam, cenuben Zeybek . 
Şarkan Musa, garben kadir 
şimalen abdullah, cenuben 
Ali . 
Şarkan Abdulkadir, .garben 
Mustafa, şimaJen lbrahim 
cenuben yol. 
Şarkan Hacı Mehmet. gar 
ben Musa, şimalen Osman 
cenuben orman . 
Şarkan Mehmet, garben ba 
yır, ŞimaJen ibrabim. cenu
ben Osman ve Musa. 
Şarkan hacı Kadir, garben 
egiç şimalen Osman, cenu
berı mustafa. 
Ş rkan Mehmet, garbengök 
çe dereli Mehmet şimalen 
bayır, cenuben yol. 
Şarkan küçük orman, gar
hen Musa oğlu Hasan, şi -
malen Mehmet cenuhen yol. 
Şarkan yol. garben dere, 
şimalen . Mehmet, cenuben 
Osman. 
Şarkan Melımet, garben 
Mustafa şimale Etem, ceou
ben çalı . 
Şarkan ~giç , garben bayır, 
şimalen lsmai], cenuben Ka 
dir . 
Şarkan Çoban Hasan, gar· 
ben Ali şimlen hacı Boz,ce
nuben yol. 
Şarkan HaliJ, garben yol. 
şimalen bir hatvede Bozhalı 
cenuben egeç . 
Şarkan Mehmet, garben 
Ömer, şimalen Osman, ce 
nuben egeç . 
Şarkan egeç, garbea yol,şi
malen Mehmet, cenuben Hü
seyın. . 
Şarkan lnceali, garben Hü -
seyio, şimalen Mustafa, ce
nuben Ali. 
Şarkan egeç. garben bi 
hatve mesafede boz halir' 
şimalen hacı Ali 

ı ~~r 
~ tatı~larlnı va_d~si~in geçmesine. ;e .yapılan t:bliğle~e rağ~en ödemeyen eşhasın hudut ve evsafı _yukarı~e yazılı 

'ıuq "ınııa bırıncı derece ve bırıncı sırada ıpoteklı gayrı menkuHer ( 2280 ) No lu kanuna tevfıkan bır buçuk 
\ \ttdetıe açık artırmaya çıkarılmış ve şartnameler 1 - 10 - 939 tarihinden itibaren bankamız kapısına asılmış
\~~İtıdıttna bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini buld~gu taktirde muvakkat ibalezi 15 - 11 939 
~ ~~ ~ Çarşamba günü saat on beşte bankamızın Balıkesir şubesınde yapılacaktır. Sürülen key muhammen kıy
~tıt/Uıde yetmiş beşini bulmadığı veya borç.u ve varisleri kati ihaleden evvel borçlarını tamamen ödedikleri 
he~ llluaınele fesih ve iptal olunacak. Müşteri pey akçasını gıri almaktan başka hiç bir hak iddiasında bulun

\bijh~ t~r. Birinci ihaleyi müteakip mezat ka~mesindeki yazılı şerait dairesinde borçluya yapılacak onbeş günlük 
~ 1 l'Q 111 hitamında kati ihalesi yapılacaktır. iş bu gayri menkullerin satışından dolayı dell_aJiye, ferag harci, ve 
~ ~ ~lt~ ile vergi ve evkafa ait taviz bedeli, ve sair bil cümle masraf müşteriye ait olacaktır, Gayri menkulle

~-~tı ihalesi uhtasinde tekarrur eden müşteri ihale bedelini peşinen ve her halde ihaleden yedi gün nihaye
l' ~lı ar ödemeye mecburdur. Aksi halde icra ve iflas kanunnnun 118 ve 133 üncü maddeleri tatbik olunacak 
~'İl:da~ başka ipotek sahibi ~lacaklılarla diger a.laka~arlar~n. ve bu. ~ay~i °:1~nkuller üzerinde~i . hakla~ını ve 
\ '~ t faız ve masrafa dair iddıalarını evrakı müsbıtelerıle bırhkte yırmı gun ıçınde bankamıza hıldırmelaı aksi-

çlı~ llp.,. sicillerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmaşından hariç kalacakları talıplerin ~ 7, 5 yüzde yedi 
Pey akçalarile• birlikte ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin bankamıza müracaatları luzumu ilan olunur. 



Sayfa : 6 TÜRKDİLİ 
.: .. 19j/ 

1 Birinciteşr,Y 

Kepsüt Belediye Riyasetinden: 
Kepsüt belediyesine ait Çukurağıl merasının kışlık ko

yun otlakiyesi eski şerait altında 939 birinciteşrin ayı -
nın 10 ncu salı günü saat 16 da Kepsüt belediye daire 
sinde icara verilmek üzere ihalesi yapılacağı ilan olunur. 

3 - 1 308 

--------------------------
Na p ol yon siyaseti mi İtalyan kabinesi~~ 

güdüyorlar? toplandı. .~ 
Paris, 3U !Radyo] Roma, 30 [Ra~~0~ 11s; 

Bir gazete şöıle yazıyor: ya nazırlar meclı5• to •' 
Almanya Sovyetler Birli- ninin ı iyasetinde 

Balya asliye hukuk 
hakimliğinden: 

Kayıp çocuk aranıyor 
ğinin ve Balkanların iştiraki mıştır. dl 
ile Napolyon gibi kıta ablo- Bu toplantıda b~ı~rl 
kası yapmağı araşttrmakta- tedbirlerle iki yen~ ~dıı 

Balya hazinei maliyesine 

borçlu Balyanın Fındıklı kö

yünden 932 senesi muhtarı 

Mehmet oğlu Bilal hakkın

da yapılan cari muhake

mede: müddeialeyhlerden 

Bilalm hali firarda ve ika· 

metgahı meçhul bulunduğu 

namına çıkarılan davetiye

ye mubaşir tarafından veri 

len meşrubattan anlaşılma

sına binaen bu kere mah· 

kemece ilanen tebliğat ya-

Dört buçuk yaşında, çakır 
gözlü, beyaz tende, Nurha 
yat Durak ismindeki !~ızımı 
Bergamalı Emine namında 
bir kadın İstanbuldaki evim
den çalarak Balıkesire ge
tirmiştir. Çocuğumu bulamı

yorum. 
Bu çocuğum her kimin ya

nına bırakılmış ise aşağıdaki 
adrese insaniyet namına bil
dirilmesini rica ederim. 

İstanbul Tophane Ka
rabaş sokak Kutucu 
Kerim çıkmazı No: 9 

Mehmet Durak 
pılmasına karar verilmiş ol-
duğundan yevmi muhakeme Er~ek asliye Jhukuk 
olan 26 ı O 939 perşembe hakimliğinden: 
günü saat 14 de Balya as· ı Erdeğin Yalı mahalle~in 
ı . h k k hk . den Mehmet oğlu Ali Kaleş 
ıye u u - ma emesıne 

aynı mahalleden karısı ve 
gelmesi aksi takdirde rou- 1 o·· k H · A mer ızı aşıme yşe 

hakemenin gıyabında devam 

edileceği tebliğ makamına 

kaim olmak iizere ilan olu· 

nur. 

aleyhine açmış olduğu bo
şanma davasının icra kılın
makta olan duruşmasında 
Haşime Ayşenin ikametgahı 
bulunmadığı cihetle kendi-
sine ilanen tebliğat yapıl 

Balıkesir asliye hukuk masma karar verildiğinden 
14 I 10/ 939 cumartesi günii 

hakimliğinden: saat 10 da Erdek asliye bu 
kuk mahkemesinde hazır bu-

Selinıiye mahallesinde mu· ı' lunması aksi takdirde da-
kim Ahmed kızı Hacer Ya· vanın gıyab:n da~~nm rüi · 

. . yet olunacagı tebhg maka 
sala tarafından Azızıye ma· mına kaim olmak üzere ilan 
hallesinde ölii Halid u ta olunur. 

oğlu Fahri Yasala aleyhine 

açılan boşanma davasmın 

yapılmakta olan duruşma

sında: 

Müddeaaleyhin ikamet-

gahı beUi olmadığından da· 
vetiycnin ilanen tebliğine 

ve duruşmanın 25 10 939 
saat 1 O na talikine karar ve

rilmiştir_ 

Fahri Yasala muayyen 

giinde du .. uşmaya gelmedi

ği veya bir miidafi gönder

mediği takdirde gıyabında 
duruşmaya devam edileceği 

davetiye tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilan olu 
nur. 

• 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllı~ı: 800, altı <ıylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adres: H11/ıke.<ıir Tiirkrlili 

dır. Napolyon kıta abloka- das edilmesi hak \te~ 
sını ilandan sonra bütün or- ' rüşüldüğü bildirilme 

dusile Avrupayı bir tar~f- ·Sİ Y~f' 
tan bir tarafa dolaşmış, in· ] 9 Leh tayareCI t 
gilterenin müttefiklerine kar- d kaÇ 1 
ŞI ceza seferleri ilan etmişti. şova an d O I 

.- Londra, 30 !Rıt ~11rt Sovyetler Polonyaya Dokuz Polonya ts)v1' 
tayarelerile birlikte tı\' 

resimler ve risaleler vadan kaçmağa 111 ~ 
olmuşlar ve LondraY~ 

gönderiyor. mişlerdir. Bunlar siv~oP' 
}ardır. Fransada d"' 

Moskova, 30 !Radyo] makta olan Leh. or
90

, 

Sovyetler Birliği tarafından iltihak edecekler• 
işgal edilen Polonya mınta maktadır. 

;:·ID~evı!:n::~;::::. Ü~:- Hindi stanha rp iarı 
ninin, Marksın ve Stalinin 
milyonlarca resimlerini bas 
mak ve risaleler hazırlamak 
için geceli giindüzlü çalış
maktadır. 

Ukranya şarkları da çok 
miktarda bu qııntakalara 
gönderilmektedir. -
Alman -Yugoslav ti
caret görüşmeleri. 

Belgrad, 30 [Radyo] -
Almanya ile Yugoslavya 
arasında Helgradda başlı

yan ticaret görüşmeleri hak 
kında Ticaret Nazırı şöyle 
demiştir: 

Hu müzakereler büyük 
bir piyasa teşkil eden bir 
memlekette ticaretimizin 
hayati menfaatlerini temin 
edecektir. 

• 

si topluyor. 
0 

/ 

Londra, 30 j_Rad> tflıı 
Hindistan valii ti ~ti 
harp inanesi toplaftiıı 
Şimdiye kadar 22_, şt• 
giliz lirası topJanırı 1 

jJ 
Bütün Hindistan 

iştirak etmektedir. 

Yeni Rom; kabiO! 
. sil' 

maşta ratı biriııcı ti ı 
• rJ1 ıJ 

haklı ve rniisavı .~j ı 
istiyoruz. Gösterd;f, et 
nüdden dolayı aka 

1 
tt' 

• 11e 
pek ziyade mıf1 

Demiş lir . bit 
Başvekil millete . ıl' 

yanname hazırlad•_g e 
·1 ~ . .. lerıll 
ı a ve. etmış ve soz 
lece son vermişti~: ıer 

"Bütün mesuııyet 
müdrik bulunuyoruz· 

~~~~~~A~~~~~~AA~AA~~~~~ 
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~ DOKTOR 
§. 
~ Fahriye Altaylı 
~ v~ 
~ KADIN HASTALIKLARI VE ooC 
~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

~ Muayenehane: Milllkuvvetler caddesi No: 134 ~ 
~ PAZAR (;ÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN Si\ 
~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI ı<.A8 
~ VE TEDAVİ EDER. 
~ f 
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Basıldığı yer: Türkdıli ınatb:tası Salı 


