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' ~S 8irinciteşrin Çarşambn 1939 GONLUK SİY AS~ GAZETE 

ALMAN PROPAGANDA NAZIRI 

~trıerika Atenya Vapurunu 1 gil
terenin Bat1rdığ1r1ı iddia Ediyorlar. 

~~~~~~~~~--···~····~·~~~--~~~~~~ 

Bu iddia Amerikada istihza ile karşılandı. 
~ \~11 lldra, 24 {Radyo] Al- 2 Royal Oak zırhlısı 
~~h propaganda nazırı bir kaç dakikada batmıştı. 

~ 'ti~ tJs, hatta bir nazi şefi Ateııya, ancak 14 saat son 
~~I ~utad olmıyan bir li- ra battı. Bu ne ile izah edi-
\~ ~. lngiliz bahriye nazırı le bilir? 

~~ Ç>le hücum ederek . Aten- 3 Çörçil, ifadeleri şüp 
~il' ~iPuruflu bir Alman heli şahsları nereden teda 

1 tı.. 1qhı gemisinin batırdı- rik etti? 
"fi tı:l f'-1 ~Ylemiş, Çörçile kü- Demekte ve daha bazı 

~itr savurmuş, bu mese- sualler sorduktan sonra 
~~il kapanmadığını, bila- şunları ilave etmektedir: 

~i~ ~erıi başladığını söyle- - Bütün dünya, Aten-
' yayı kimin batırdığını bili· 

-ı b Artık Çörçilin yakası- • yor. ÇörçHi itham ediyor .. 
ll1'•1anam, Bütün dünyaya bu itham· 

~ı ~d!k ten sonra, Atenya 8. GÔBE S name, muhtelif lisanlardan 

lıtdı· fngiliz gemisinin ba- ı 1 - Bu gemiyi ve nasıl 1 neşredileccktir. h ~ sürerek; balırttığını amırallık bilir. 1 (Sonu üçüncü sayfada) 

~aret gemilorinden müerekkep H. VEKİLİMİZİ 
' ~afile muhakkak bir felaketten - ku-rtuldu. Getir~n Sovyet harp 
~ ~llavin İngiliz gemisi haber ver- gemisi İstanbuldan 

ın d. ·ı · ı ayrıldı esey ı gemı er mayın ere Ankara, 24 IA.A.j - Ha· 

Çarpacaktı. . ~iciye Vekilimiz! Rusyadan 
~ . lstanbula getıren Sovyct 

\~;tıs, 24 !Radyo] - Dün harp gemisi ile refakat 
, 1 ~i ve bu sabahki res - Ponlonya altlnları gemisi memleketimiz suıa 
L · t~1·c; 1... , rında üç gün kaldıktan 
~~ 6 .. re nazaran cep Parıste . 't ltayd d w b" h.d. , sonra Istanbuldan ayrılmış 

• a eger ır a ı 

l '-kubulmamıştır. 
~"-~tıdra, 24 !Radyo! -

t~, "irı bir f ngiliz gemisi, 

~tl\te~ gemilerinden mürek

/. ~~ f bir kafileyi muhakkak 

~"a~liketten kurtarmıştır. 
t~ ~' ticaret gemilerinin 

·~:;ti yola, Almanlar ta· 

~ ,.-;--. dökülm~ mayinlc
~ ~•tllıtij 
~, Ş, vapurları lehli-

~ haberdar etmittir. 

)ı 'tı t bw 3uretle tehlike
•tı.ı,lardır. 

Ankara, 24 lRadyol 
70 tonluk Polonya altını, 

Romanya, Akdeniz ve Türkiye' 
yolile bugün Parise varmış
tır. 

İngiliz radyosu, hava
dis ve Türk müzikimi
zi dünyaya yayacak. 

Ankara, 24 [RadyoJ -
İngiltere, bundan sonra, bi 
zim radyo havadislerimizle 
Türk · müzikini kendi rad 
yolarile dünyaya yayacak 
!ardır. 

tır. 

Hariciye Vekilimizi gemile 
rinde misafir etmiş olmaktan 
büyük bir memnuniyet his 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Ammanda neşredilen 
beyanname 

Ankara, 24 (A.A.] 
Ammanda neşredilen bir 
beyanname ile, Almanya 
düşman memleketi olarak 
ilan edilmiştir. Finlandiya 
SovyeL müzakereleri yeniden 
başlamıştır. 

On dördiincü yıl: 2516 
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SiVAS 
Vagon - Lok oma tif 

a telyesinin küşadı mü
nase betile teati olu

nan telgraflar 
Ankara, 24 [Husu.dl 

Sivasta yeniden inşa edilen 
ve birkaç gün önce küşat 

resmi yapılan vagon ve Jo 
komotif fabrikasının açıl ma 

sı miinasebetile münakalat 
vekili Ali Çetinkaya ile 
Cumhurreisi ismet İnönü" ve 
Başvekil R "fik Saydam ara· 
smda telgr .ıflar teati olun 
muştur. 

Yeni Bulgar 

Kabinesi Köseivanof 
tarafından kuruldu. 

Ankara, 24 [Radyo) -
Yeni Bulgar kabinesi eski . 
başvekil Köse İvanof tara· 
fından kurulmuştur Yeni 
kabinede dört nazır değif
miştir. Kabine erkanı bugiill 
kralın huzurunda yemin ede· 
cek birinci teşrin;n 28 ıia· 
de de Subranya meclisine 
çıkacaktır. 

Londra, 24 [Radyo] 
Köseivanof tarafından ku 
rulan kabine bitarafhkta 
d~vam edecektir. 

'.Ankara, 24 (A.A.} - Kö-
se İvanof tekrar partiler 
harici kabin eyi kur -
muştur. Royterin Sofy~· 
dan bildirdiğine göre, yeni 
Bulgar hükfımeti bugünkü 
anlaşmazlıkta bitaraflığı mu· 
hafaza edecek aynı zaman· 
da komşu devletlere karfı
da ademi tecavüz siyasetine 
devam edecektir. 

Dikili felaketzedele
rine yardım. 

Ankara, 24 [Radyo) 
Malatyada Dikili felaketze· 
delerine yardım maksadile 
toplanan 470 lira Kızılay 
merkezine gönderilmiştir. 

Para toplanmasına devam 
edilmektedir. 



• 
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İstikbalin 
Milli tiyatrosu. 

Ankara, 24 1 Hususi] 
Ya1'ın senelerde bizim de. bir 

milli tiyatromuz kurulacak. 
Bu kıymetli müessesenin 

elemanları büyük bir itina 
ile «Ankara Devlet Tiyat 
ro Mektebinde» devletin 
titiz bi~ gayretile yetİ$tİril 
mcktcdir. 

Burada yetişen istidatla
rın, devletin verdiğı emeği 
bakkiie ödiyeceklerine şim 
diden güvenebiliriz. 

Tam, tiyatro kültürile mü 
cehhez bir devlet tiyatrosu
nun teşekkülünü gördüğü
mü:ı gün, buıünkü görüş 
}erimin hakikat olacağına 

tamamen kani olacaksınız. 
Bu, Kültür ve Sanat yu 

vasmda yetiıcn Türk San
atkarı, Türk sanat kudreti• 
ni bütün dünyaya tanıtmak 
a~kile yetiştiriliyor. 

Devlet, bu hususta biç 
bir fedakarlıktan çekinmi
yerek, modern bir ti)•atro 
teşekkülü için ne lazımsa 

en iyisini ve en mukteöir 
hocaları temin etmif. 

İşte bu mesut sanat yu
vasından yetişecek kültürlü 
sanatkarın vereceği randı· 
ıaanı okuyucuların reyine 
Dırakıyorum ... 

Gelecek yazılarımda sıra 
sile, derslerdt=n, tatbikatlar· 
elan ve mektebin hususiyet 
lerinden bahsedeceğim. 

CAHlT ALBAYRAK 

Rus - Finlandiya 
Müzakereleri normal 
devam etmektedir. 
Helsiuki, 24 [Radyo] -

Finlandiyanın salahiyettar 
fahsiyetlerinden bir zat, Sov· 
:ret Finlandiya müzakere
Jrrinin normal devam ettiii· 
ni ve iyi biteceğini söyle 
miştir. 

Londra, ~4 [Radyo! 
Bwpn Moskovada müzake
relerde bÜJuaan Finlindiya 
ıaurahhuı Moskova teklif 
lerini hamilen Helsinkiye dön· 
miftür. 

Halayda nüfuz tahriri 
Ankara, 24 IA.A.) Bü· 

tün Hatayda nüfus tahriri
•• bqla•maştır Tahrir i' 
lwi 25 gün siirecelatir. 

25 Birinciteşrill ~/ 

f ŞEHiR HAiERL .Ri ::ı 
•ı,...._.V_A ..... L-İMI-. Z---H-alkevinde Viliyetimiıd~ 

TÜRKDİLİ 

Balıkesir-Ayvalık ara· 
sında yapılan yol ve 
köprüleri teftiş etti. 

Edremit, (Hususi] Va-
limiz Recai Güreli, paz.ar 
günü, yanlarında Nafıa mü 
dürü olduğu halde kazamı
za gelmişlerdir . 

Kazamız.da bir müddet isti 
rahattan sonra, sırasile Bür
haniye, Gömeç ve Karaağa 
ca giderek yapılmakca olan 
köprü ve yolları teftiş et · 
mişlerdir. 

Valimiz, ayni gün, Balı 

keıire müteveccihen teftiş 
ten avdet etmişlerdir. 

Gençlik Kulübünün 
akşamki toplantlsı 
Şehrimizdedi Gençlik Ku

liibü haftalık toplantısını, 

kalabalık bir sporcunuu iş 
tirakile akşam yapmıştır. 

Gençlere muhtelif mevzu· 
lar üzerinde izahat verilmiş 
ve Cumhuriyet bayramında 
yapılacak merasime nasıl ve 
ne suretle çıkarılacağıda 
izah olunmuştur. 

San beş kuruşluklar 
dün piyasada kabul 

edilmedi 
940 Seasi Haziranında 

tedavülden kaldırılacak olan 
sarı bronz beş kurutluklar 
yüzparalıklar ve nikel bir 
kuruşluklar, İstanbul, An· 
kara ve lzmirde altı aydan 
beri geçmemekte idi. 

Dün de şehrimiz piyasasın 
da bunlar kabul edilmemiş, 
bu yiizden toplu miktarda 
bu paralara sahip bulunan 
lar müşkül mevkide kalmış 
lardır. 

Bayramda kimsesiz 
yavular. 

Meıut ve bahtiyar yav 
rularınızın bayramlıklarını 
hazırlarken kimsesiz yardı 
ma muhtaç ya vrulart da ba 
tırJamanızı Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

Bir İkinciteşrinde açı- Gençlik Kuıo~enrıe 
lacak lisan kursları- ' bir ayda 1667 rjJfı 
nın gün ve saatları 

tesbit edildi kayde.dil~i. ~ 
İk;nciteşrinin birinci çar Beden Terbıyesı k• ~ 

şamba gününden itibaren nun ilk defa olarak t~ ~ 
Halkevinde açılacağını yaz edildiği vilayetler, ~~ 
dığımız Almanca, Fransızca Balıkesirdir. Bir ~
ve İngilizce lisan kursları- rinden itibaren vaa~-~ 
nan gün ve saatleri tesbit dahilindeki spor k~r 
edilmiştir. kanunun emretti;i ~ 

Bu dersleri takip etmek dahilinde birleşerek ,-_,Al 
iıtiyenler. aşağıda gösteri- lik Kulübü adını al~~ 
len günlerde Halkeviae gi Yine bu kanuna ~ 
derek tedrisata baflıyacak· 334, 335, 336 dopıııl11 "'.J 
!ardır. ler mahalli kuluplere yr ~ 

larak tayin edilen iiJJ ti 
saatlerde sporlarına ....... e'. 
zaman devam etıoel1 iJ 
Bugüne kadar Vil~Y8~ 
za ve Nahiyelerdekı ~ 
lere kaydedilen ge ., 
adedini aşağıya yaı•Y~ 

Almanca .. A.,. kısmı çar 
şamba ve cuma günleri sa
at 20 den 21,30 za kadar, 

.. 8., kısmı ise pazartesi ve cu 
ma günüdür. Fransızca "A,. 
kısmı pazartesi ve perşem 

be günleri saat 19 dan 20 ye. 
"8,. kısmı da cuma günü saat 
20 den 21,30 za kadardır. 
• İngilizce .. A,. kısım Salı 
ve cuma günleri saat 19 
dan 20 ye ve "B., kısmıda • 
ıalı ve perşembe günleri sa
at 19 dan 20 ye kadar de 
vam edecektir. 

Şehrimiz Gençlik k_':'"..M' 
ne 182, Edremit k~~ 
78, Bürhaniye kulfabiOe ~ 
Ayvalık külubüne 39& dJll 
ya kulubüne 19, Sil' ~
kulUbüne 53, Susığırl~ 
lubüne 96, Manyas k~ 
ne 27, Dursunbey kıı 1~ 

Dal.m"'ı Encu"menı'n 45, Bandırma kulüb&ne~ 
Erdek kuliibüne 68, ~ 
kulôbüne 85, Havra~ 

Verdiği kararlar büne 63, Gömeç k ~ 
Vilayet Daimi Encümeni, 40, Ayvalık • Alibey ~ 

mutat haftalık toplantısını büae 57• Albnova k 'lı 
42, Edincik kulubü~~ 

Vali Recai Gürelinin Baş- Sarıköy kulôbüne 55, ""~ 
kanlığında yapmı~tır. tinli kulübüne 26, f{efjt1 

Devairden gelen bazı ev j kulubüoe 43 ki, cematt ;,1 
rak tetkik ve müzakere genç kayıdlı bulunmak 

edildikten sonra, memleket H k d • -dil 
hastanesi için ıso metrelik al evin e pıy.,. 
patiska ile 125 adet ampu dersleri 
lün pazarlıkla mübayasına, t/ 
Balıkesir - Bandırma yolu Halkevi Güzel S.• :MI 
nun 26+344 ncü kilo met Şubesi tarafmdan ik;J 

rinin birinden itibareP ~ 
resindeki köprünün betonar· ~', 
ma kısmınan 1700 lira üze no dersleri veril ~,( 

Ders almak istiyenlerio 
rioden ve 9 İkiociteıriode dana başlanmıştır. el 
ihale edilmek i1zere onbq 
giln müddetle açık eksilt· iskan edilen gÖÇlll 
meye konulmasına ve Balı- Ankara, 24 (RadpıJ J/ 
kesir - Gönen yolunun s+ Kayseride iskan eclileO~r,, 
400 ncü kilometresindeki menlerin nıüstabsil bale 
köprüaün de betonarma kıs- çirilmesine vilayetçe '"IA' 
mınm 674 lira ile emaneten bir ehemmiyet veril-~ 
yaktırılmaıına karar veril dir. Hu göçmenlere e•,. jJ 

miştir. latu11, hayvan verilmekt#"" 
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' 'f edrisat Kadrusunun Sonu~--;;;;._ 
nu Bugün Neşrediyoruz. '1 Dikili ve havalisi Zelzele feli- -119 

~ı ~ - 940 Yılı ilk tedri liğine, Edremit Güre başöğ 1 ketzedelerine yardım listesi 
~~drolarının. Maari.f Ve ~et~eni Fehime Taylan Bi .J:ira Kuruş 'y ~en tasdık edılerek gadıç nahiyesi öğretmenli-
l ttı ... :__ ld' - · · ı -· B 51 00 Evvelkı' yekuA n ~ ,_ ~ ge ıgını evve · gme, alya Kocaavşar öğret-
~ Y~ltııızda bildirmiştik. meni Muazzer Özbilge Ed 5 00 Naci Kodanaz 'tr ~ı hariç, diğer kaza, remit Güre başöğretmenli- 5 ()() Niyazi Akyürek 

'{t. ve köylerdeki öğret- gane, Edremit - Şekviran 

Belediye reuı 
Parti Viliyet İda · 
re Heyeti ausın

dan. ~ triıı tayin ve nakilleri başöğretmeni Fehmi Özer 
\ •oııuau bu gün yazıyo Edremit Küçük Şapçı öğ-

S retmenliğine, Bürhaniye Bü 
~t- '-• ı ğ ı r l ı k De- yük Dere başöğretmeni Ne 
• ~Pı .. - . A fb '~d ogretmenı tı ey cip Tomer dirim, Edremit -
'~~ Erkil.~ köyü öi- Altmoluk başöiretmenliğine, 
~ ~ gtne, Gonen Tuzak Edremit Araplar köyü öi 
~lld tct11aeai Zihni Okhan , rctmeni Muhiddin Aybe-
\,.'tıaa Sıiırcı köyüne, rk Edremi-Bostancı öğretme
,tı~ık. Muradiye öğret- liğine, Edremit-Altanoluk öğ 
\ ~lı CCıp Ayd~n .. ~.ndır- retmeni Sabri Kuzu Edremit 
\,li·. ~pınar koyu orret Araplar köyü öğretmeııliii 
~tttiııe, Manyas Kızıl köy ne, Bürhaniye Pelitköyü öğ-''- a:~lli ~ıfkı Yüce Man retmeni Tayıp Saka Edre 
~!iti kuıaç köyü öğret mit Dereli köyü öğretmea-
\ij ile, Çanakkale liğine, Havran nahiyesi 8 
~- ~bey öğretmeni Müıey · eylul öğretmen.i Esat Temel 
ş ~k 'rtaran Gönen birin- Edremit - Çamlı köyü öğ-
)~ . ~I öğretmenliğine, Bal retmenliğine, Ayvalık İstik-
~ ~tJlaca Gahiyeıi öğre~~e li.~ öğr~tme~. M~nevver Sa 
~ tı~ tkaubaşı Gönen ıkın- Burhanıye bırıncı okul öğ
\h~ lll öiretmenliğioe, Ay- retmenliğine, Bürhaniye -
~t Altınova öğretmeni Karaağaç öğremetni Musta
~~l: Elgin Gönen ikinci fa Göktimurtaş Bürbaniye 
~~~}'~-, Çanakkale - Ko· Hisar köyü öğretmenliiine, 
~ti ' köyü öğretmeni Ayvalık Alibey öğretmeni 
l~l~z Gönen Sarıköy Riıa Talay Ayvalık Cum-

5 
5 
5 

1 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

00 Rasim Çağan 
.00 Necati Uğur 
00 Faik Devecioğ'Ju 

Hacim Adaş 
Hakkı Ôzyemi.şçi 
Jbrahim İstanbulluoğlu 
Sabri Koçak 
İbrahim Ça•uıoğl u 
Halil D<>ianlarlı 
Fahri Tav9alı 
Ali K111mlı 
Salih Avcıoğlu 

" " 
,, 

" .. 
Parti Kaza Heyeti 
azasından 
Parti katibi 
Komisyoncu 
Tabak 
Avukat 
Kantariye ticc~rı 

Manifaturacı 

Uncu 
Otelci 

()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Sabri oğlu Şükrü Köybaşı Hancı 

Sadık Solaklar Maballebeci 
Raşit Bozok Lokantacı 

Bir bayan tarafından o 
00 
00 

Ahmet Boz.ok (ikinci teberru J Sarraf 
Ahmet Saymen Bandırma Bakk~ 

00 Veli Acar 
00 F ebmi Arslan 
00 Ali Ersoy 
00 Sabri Belik 
00 Şakir Ôzarda 
00 İbrahim Erdayı 

liyesi 
Peynirci 
Otelci 
Dondurmacı 

Lokantacı 

Peynirci 
Keçeci 

~~Çı~~liğine, Gönen Tu- huriyet okuluna, Ankarada . 150 00 Yekun 
~i 6yü öğretmeni M. sıra bekliyenlerden Memnu- ------------------

);:t ~Sen Gönen Dereköy ne Bozok Ayvalık lstildil Vekilimizi geti-
1 

Alman propa-
~t~:llliğine, Susığırlık okulu öğretmenliğine, Biir-
~- S·· oy öjretmeni Hüse- haniye Gömeç öj'retmeni ren harp gemİ- ganda nazın 
\)~ 011aıez Gönen Gökçe- F eriba Ege Ayvalık - Altm 
~ .. ~öyq öğretmealiğine, ova öfretmealiğine, Su .. - leri gitti diyor ki 
t ~ h~~ Gazi öğretmeni Me- ğırlık birinci okul başöğret- (Baş tarafı birinei sayfada) (Baştarafı birinci sayfatla) 
t t)l· ır Havran Nahiyesi meni Ferit Akbath Balya 

~~~ 1~t1 llaektebioc, Havran birinci okuluna~ Balya Ak- settikJerini beyan eden Sov- Londra. 24 IRadyol Bu 
li ·· - 1 t b h · ı·ı · b ı d sabahki gazetelerin ekserisi .:tllt E ogretmeni Nuriye bq öğretmeni ffet Türközii ye a raye ı erı, aş aran a 1 

~'.'Clt~"ı' dremit Gazi okuluna, Balya birinci okuluna, tialya süvarileri olduğu halde ls- Göbelsin nutkunu alay 

t\ 
... •t Z.e. ytinli ög-retmeni Ilıca bac ög-retmeni Riıa Şük- mevzuu haline getirmekte 
...,. T tanbulda ikametleri esnasm-
ı 'Y~ Unal ve Müveddet rü Şen Sındırgı Kıhra k6y0 ve müteaddid defalar göz-

\ı-. ~mit Cumhuriyet öğretmeıaliiine, Balya Ilıca da şerefleriae tertip edilen den düştüğü söylene• Gö~ 
~~Ilı~:-Çanakkale Nedime öğretmeni Yusuf Yılmaz Bal- muhtelif ziyafetlerde hazır belsin birdenbire sahaeye 
~.. 0ıretmeni Nedime ya Yenikavak köyü öiret- bulunmuşlardır. Büyük kom- j döndüğüaü .. ~aydetmekte, 
~~Ilı Edremit Cumhuriyet menliğine, Edirne kızöğret şu devlet bahriyelilerinin batta kendısını uSabah k11-
~'ll .:~' Samsun eski öğ men okulu bu yıl mezunu Türk arkadaşları ile yakın tusundan doğan fettan çe . 
L~~it 1 Ulviye Yurdseven Seniha Sırdaı Sındırgı bi kici)) olarak tavzif etmekte-
~tı~ Cumhuriyet okuluna, rinci okuluna, Sındırgı eski dan temasta bulunmaları clirlıer. 
~ bq tlJ kız öğretmen oku öğretmeni Mürvet Alper Sın fırsatını temin eden bu zi · Niyöı. KronikJ, Çörçile at-

~'ll Yıl ıneıunu Melahat dırgı ikinci okul öğretmen- yafetler, Türk - Sovyet dost fen şöyle diyor: 
~~~ ~~ Edremit Zeytinli liğine, Sındırgı DüYertepe luğunu samimiyet ve kuv -Küçük Göbels, yeniden 
;·'l·Q:*'etınenliiine, Edre- öğretmeni Aziz Dural San- vetini ve iki memlekeüa , dirildi. 

~oıı'e baıöjretmeni Hak- dargı Gölcük öjretmenliiine, d _ Vat~ton, 24 fRadyoJ -
~. ~ ta ~~remit Avcılar Sıadırgı Dimyanla~ öiret · bu o•tlura kaırf1 duyduk • Gibelsin Çörçil alcybiatleki 
-~ ~ , Edremit Av meni Recep Hayri Ö~ lan sarsılmaz bathlı.tı göa· ı sözleri burada bupade is
"\,. retmeai Nedim Alper Sındırgı lfıklar köyü 6jTet· teren tezahürata vesıle teş- tihza ile karşılanmakta de-

ıt GGre baf6iretmen- (Sonu dördüncü sayfada) kil etmİftİr. vam ediyor. 
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İlk tedrisat kadrosunun sonu- ~ı+ıı+!~~IO\~itı~ 
~ w 

nu bugün neşrediyoruz. 1~ DO K TOR ~ , ~ ~ 
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Balıkesir ticaret ve Kayıp mühür = TÜRKDİLİ MATBAASI 
sanayi odasından: ] 4-10-939 Cumartesi ak == -- -- e· 

= Ucuz, temiz ve si.iratle herkesin ih tiyaçlarına c , 
Balıkesir vilayeti merke şamı her nasılsa kayıp etti 

zinin Cumhuriyet mahallesi ğim zat mühürümü 17-10-
T atlıcılar sokak S numaralı 939 salı günü evimde bul 
evde oturan Türkiye cum 1 doğumdan gerek evvelden 
huriyeti tebaasından olup ve gerekse sonradan ma 
Camii Kebir caddesindeki beym senedile borcum o] 
12 numaralı dükkanı ika- I madığı gibi ev eşyalarımın 
metgahı ticari ittihaz ede- da kendi mahm bulunduğu 
rek 935 yıhndanberi Ye· nu zuhuru muhtemel hiç bir 
mişçihkle iştigal ettiğini senedin hükmü olmadığını 
beyan eden Kadir oğlu Mus- ilan ederim. 
tafa Savurun ünvanı ticare· Dinkçiler mahallesi 6 
ti bu kerre [Yemişçi Mus sayılı genel ev sahibi 
tafa Savur] olarak tescil Suat Melek Güler 
edildiği gibi bu ünvanın 
imza şekli de Türkçe mü
hürü ile [M. Sa vur] olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince Balıke 
sir ticaret ve sanayi oda
sınca 13 10-939 tarihinde 

1 

1104 sicil sayısına kayt 
edildiği ilan olunur. 

Zayi makbuz 
2. Kor Nakliye taburu

nun 14-9-939 tarih ve 66483 
numaralı 211 kilo 500 gra 
mlık ekmek ayniyat makbu
zu zayi olmuştur. Bulundu 
ğunda hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

----~--~--------------------

Emniyet Direktörlüğünden: 
Anafartalar Polis karakolunun tamiri için 500 lira 

hk havale geldiğinden tamire talip olanların şeraiti anla 

~ ~o 
~ vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
= nulmuştur. 

= TÜRKDİLİ MATBAASI 
·- Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe' 
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kilde hazırlar. 

DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her 1orlll 

= muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 
e = = Türkdili matbaası • Babkesiı' 
;;;;;. 
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1 tasiye levazımını ucuz olarak teffl1 

edebilirsiniz. 
' ( Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 
._, ___ llUlllll 

mak izere Emniyet Müdüriyetinde müteşekkil pazarlık 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
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f Basıldı~ı yer: Türkdtli matbaası - BaJıkef 


