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28 Q· . . . c . 1939 ırıocıte.şrın umartesı Gül !LOK SİY ASl GAZETE 

-GILIZ BASVEKILI AVAM KAMARA 
INDA BiR NUTUK SÖYLIVECEK 

~iirk - İngiliz müz~·.;;;~İ~riniıİ neticelenmek 
üzere olduğunu bildirdi. 

On dördüncü yıl: 25 i' 
Başvekilimiz 

Bugün radyoda bir 
söylev verecek. 

Ankara, 27 !Radyo) 
Başvekil Refik Saydam bu 
gün öğleden sonra, Cumltu
riyet bayramı münasebetile 
bir nutuk irad edeceklerdi,.. 

l...ctra, 27 [Radyo) 
il Nevil Çemberliyn 

ifleden sonra Avam 
l. ~rasıuda bir nutuk söy · 
l~ •on haftanın hadise 
~ .. 
}'-\· •zalı etti ve bu arada 

Belçika Krah leopold 
Amerikaya Hitap Etti. 

~e ile yapılan anlaş
• ehemmiyeti izah etti. 

""' · ı ~· Atatürkün yüksek 
~•ı ~yesinde Türkiyenin 
') ~u vaziyetile dünyada 

Kral, «Belçika çiğnendiği takdirde ken
dimizi müdafaa edeceğiz» dedi. 

,'-"'•tılık uyandırdığını be Ankara, 27 [A.A.) Bel-
'tclcrek Türk Ekonomik çika kralı Amerikaya bita-
~ kerelerinin devam et- ben radyoda söylediği bir 
~~t bulunduğunu , bu mü nutukta şöyle demiştir : 
~ "elerin pek yakında iyi B. Çrnıherliı) n Sulh, Belçika için hayat 
't tlcilde neticeleneceğini Reisi Orbayın Londrada v~ ölüm meselesidir . Harbe 
~lirlciyenin İnğiltereden bulunuşundan dolayı duydu· sürüklenecek olursak galip 
tııı lllaJzemesi satın alaca ~ . . . h . çıkalım, mağlüp olahm bu 

ı s·· gu memnıyetı ız ar ettı. harp bizim topraklarımızda 
~edi. Türk Heyeti (Sonu üçüncü ıayfada) ceryan edecek ve memleke-

ClJMHURİYET BAYRAMI timiz harap olacaktır . h ~ Finlandiya ile daima yaı~ya· 

~~U •• D saa._t_k_u, lesı·ndekı• 1·şaret du··- nasulhu müdafaa edeceğiz. Is-fl:5 tikbalimizi korumak İçin eli 

"QQ.i: • 1 J J d 1 mizden geleni yapacağız. 
hh ~" •• hUD Ça :mas. İ e_ İ a_ n_ e İ ecek. Yirmi bet sene evvel düşman 
~'4 - ordusunun istilasını durclur 
~ tnunasebetle şehrın muhtelıf semtlerinde mak için ordumuz ber şeyi 

lldolar çalacak ve Halkevi hoparlörlerile yapmıştı . Eğer yine bir ta-

l 1 
arruza uğrarsak on misli 

söy ev er verilecek. fazla azimle çarpışacağız. 

-i; -o ....... 

,.... Paris, 27 [Radyo) - Bel-
çika Kralı Leopold, Ameri
kanın sualine cevap olmak 
üzere Radyoda Amerikaya 
karşı bir nutuk söylemiştir. 

ANKARA 

Kral Leopolt Belçikanıa 
müstakim bir vaziyette bu
lunduğunu ilan etmiştir. Kral 
demiştir ki: 

"Belçikaya üç büyük kom
ıusu kati teminat vermi4tir. 
Bitaraflık Belçika milletin;.. 

anane ve emellerine uygun 
olduğu kadar bu devletlerin 
de perensiplerine uygundur. 

Şayet Belçika taarruza 
u;rarsa kendimizi müdafaa 
edeceğiz. Sulh ve medeni.
yet uğrunda Ameı ikan mi! 
letinin bu vaziyetimizin id• · 
mesi hususunda yardım ed~
ceğini umuyoruz. ~ 

lngiltere -Mısır 
Arasında pamuk mu
bayaası hakkında bir 
anlaşma imzalandı. 

, Ankara, 27 1 A.A. I -
İngiltere ile Mısır arası•da 
bir milyon yediyüz ellibia 

1 
AnlaŞ111aS1 FraRSız 1 kantar Mısır pam~ğ'u muba-

' • • yaası hakkında hır anlaşa.~ 

1 

Nazı~lar Mecl~sı?de imzalanmıştır. 

(Yazısı ikinci sayfacla] 

muzakere edıldı. Anlaşma şimdiye ka4u 
j Ankara, 27 [A.A.] - Almaaya, Polonya, Çek01fo · 
· Bu sabah toplanan Fran•ız vakya ve Avusturyaya se•k: 
nazırlar meclisi, Ankara an . edilmekte olan pamuğa t1eı- · 
lqmasmın tasdikine ve im f bal mifteri bulmak itibarile 
za için Reisicumhura arze- I Mwr için çok fayub el-
ditmesine karar ~ermiştir. muştur. 
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S E H i .R H A B E R L E R 1 
Gömeçte Tütün Zeriyatına 

müsaade edildi. 

Goıııcçten bir l{Orünüş 
3734 Numaralı kanunla, susiyeti dolayısile Balıkesir 

iyi randıman alınmayan yer- Halk Partisinin umum güm
lerde tütün ekilmesi yasak rük Ye inhisarlar vekaletile 
edilmişti. Bu meyanda Bür ziraat vekaletlerine müra-

caatı nazar dikkate alınmış laaniyeye bağlı Gömeç na 
ve Gömeçte tütün zeriyatı

hiyeıi de bu yasak mıntıka- na müaaade edilmiştir. 
larmın içine idhal edilmişti. 1 Bu yıl, istihsal mevsimi 

1 İzmit tipi tütün yetittiren geçtiğinden önümüzdeki yıl 
•c senelik istihsali 5000 li - dan itibaren Gömeçte tütün 
raya varan Gömeçin bu hu- ekilmeğe başlanacaktır. 

Yeni doğum evinin bugün küşat 
resmi yapılacak• 

Doğum evi ya pılırkcn 

İki senedeaberi inşa edil -----------
mekte olan doğum ve ço Halkevinde bu akşam 
cak bakımevi ite köy ebe 1 

• • • İ · ı k 
mektebinin bütün nokaanları sınema gos en ece . 
ikmal eclih~ıiş .ve iki ay Bayram münasebetile bu 
tTYclde müessese bu yeni aktam saat 20 de Halkevin
l;inaya taşınmıftı. de halka sinema göıterile-

Memleketin büyük bir ih
tiyacını lali yen bu hayırlı 
mleueaenin bugün saat 15 
ele reami kİİf&dı yapılacak
br. Meruime bütün vatan 
.iqlar davetlidir. 

... 

cektir. 
Yarın aktam da güzel 

bir piyes tem•il edilecek Ye 
ertesi günü aktamı da 
tekrar sinema gösterilecek
tir. 

--............ ...... .. ~-

CUMHURİYET BA YRA~. 
Bugün saat kulesindeki işaret ~
düğünün çalmasile ilan edilet 

Bugün Cumhuriyet bay 
, ramının iln. günüdür. Bu 

büyük bayramı liyik olduğu 
merasimle kutlulamak için 
yapılan bütün hazırlıklar 

dün akşam sona ermiştir. 
Eşki belediye meydanın 

daki büyük şadırvan muh
telif renk ampullerle süslen 
miştir. Bayram geceleri p 
dırvanm fıskiyelerinden 
renkli ı,ıklarla tenvir olun · 
~Uf aular akıtılacaktır. 

Viliyet tarafından veri 
lecek olan balonun da hazır 
lıkları sona ermiştir. Hükü 
met konağmın büyiik aa
lonlarında verilecek olan 
bu balo için, ayrılan komi
te, dün salonu tezyin etmiş 
ve salonun tam ortasına bir 
Atatürk köşesi ilave etmiş

lerdir: . o~· 
28·10·939 Cumart8S~t 

8. Hayri irdel ~ 
müdürü, B. Refet F."J'. 
Tarih öğretmeni, ~· ~ 
Kocabaş Türkçe c;gre~ 

1 B. Enver Felsefe öğre 1,1 
B. Uluışık Liseden~ 
Bn. Ferda Sekendiz '{"11, 
(27 4 ı B Mustafa flf 
öğretmenokuJu ( 479) tJ' 
Ali Gül öğretmenokul~·(,.I 

29· 10-939 Pazar QU ~ 
Bayan Meliha öğre p 

oğlu Türkçe öğ., Ba~ ,,_. 
Raif Demiralp Hasta~ (/. 
hekimi, Bay EminitU-~ 
liköz lise Türkçe öğret-_J 
Bay Kemalettin IJt:'S't 
lise Türkçe öğretmeD1• 6' 

1 Salihattin lise Türk~e ·~ 

1 

retmeni, ay Nedi111 J~ O 
gilizce öğretmeni, Sa'/"~ 

.. hat Bilgehan lise 5.A ıC 
Bayram. bugun saat ku Bay Nihat Erdem li~ .. ...,t 

tir. 

lesindeki işaret düdüğünün den, t.(ay Ali Altıok ijr 
çalmasını müteakip fabrika 

1 
menokulu (4041 ... 

lar, elektirik şirketi ve şi· 30•10_939 Pazartesi gi,t 
mendifer düdüklerile ilan B ""- · T h' ı· ~ 
edilecektir. · \,.,CZmt 8 ır ase ~ 

çe öğretmeni, 8. ~ 
Bugün, saat 12 den itiba- Çavuldur ticaret od•••~ 

ren parti ve belediye önle- katibi, 8. Dr Halit . J 
rinde, Ege mahallesinde bi- Doğumevi başbeki-~c 
rer bando, Halkevi önünde Sırrı Oymak ilk teCP~ 
kendi bandosu, Cumhuriyet müfettişi, B. Tayyar pi' 
alanında da Kolordu ban ilk tedrisat müfettişi, S. .. ..af 
dosu çalacaklardır. zım Ôrensun maarif~· 

Yine bugünden itibaren rii, B. H. Zoroğlu f" 
Halkevi hoparlöründe aşa- men okulun (424), 8.1' 
ğıdaki zevat saat 14 ile 17 met lise 6. B. den, 8. 
arasında söylevler verecek - il lise 5. A. dan 112. 

Bir tütün kaçakçısı 
yakalandı 

Evvelki gftn, Balyanın lh
ca nabiyeaine bajlı llıcak-

pınar k6ylndea lsmail otlu 
Ali, ötedenberi tiltün ka
çakçılığı yapmakta idi. 

Kaçakçı Ali, jandarma ve 
inhisar memurlara tarafın 
daa S1kı bir takip neticeain 
de evinde yakalanmlf, ve 
yapılan araştırma esaaaın 

da, OD kilo kaçak tütln bu 

M~~!~~!:~~p~ 
için, ilk, orta Ye li8C "':' 
beleri dl• Cumhuriyet .M 
mna giderek, krokide3 
terildiji gibi yerlerini 
mretile provalar yap 
dır. __ _A 
luamuttur. Kaçakçı,~ 
da tanzim edilen ~~· 
birlikte adliyeye Teri._.-
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~lıtnhuriyetin on beşinci yılın- Viyana halkı şunları söyledi: 
tı on altıncı ydına kadar ya- 1 Almanyadan ayrıl-

pdan nafıa işleri. malk istiyor. 
~\ıli" t· · N f d . . ve 5965 metrede toprak ka 

zılmışbr. 
.,. ,e ımız a ıa aıresı-

\ i~en Cumhuriyet bay
'-)'dan bu Cumhuriyet , r, 
\j llıına kadar yaptığı iş· 
~ t~ıden geçirPcek olur- I 
)\

1 .~it ıene zarf mda bü
~:lcr ltaşarıldığım göre 

~ ~'ıl 1.ıyuculanmıza bu ra 
~{) 'tdan bir kısmını ve
~lıı: 
~ 1•kesir - Bandırma yo 
)10() rı 120() ham taş ve 
ı._ . rnetremikap kırma 
~ •ıı· -~ lndiraşı yapılmış, Ban 
\ • Yolunda 12 köprü ta-
~ ~loıiş, 6408 metre top
~ friyatı. yapılmış Ban 
\ l - Erdek yolun· 
~ ~2SO kaldmm, Sığır 
~· t•~y 1890 metre 
~\ lı Sandırma Edincik 
~~ Yolunda 1687 ve 975 
\ t •e 1694 metre
'10Prak harfiyatı yapıl 
~· 

~ \• •iırJık - M. Kemal pa 
~olunda üç metrelik bir 

' boyunda tamir edil-

t\~hkeair - Edremit Ak 
~~ Yolunda toprak hafri 't Ilıca · Bürha 
\tt~· Ayvalık yolunda 400 
~>'1ıık bir kaldırım, 
1tsı etk Belkis yolunda 
~t ~ "'etreJik tcsviyeiturabi
\ıtt 702 metre fÖse 2078 'c toprak hafriyatı ya 
~lflır. 
~ hkesir - Sındırğı ara
~~ 3~ 4!'74 metre kaldırım 
~. koprü tamir edilmiş 
&,ı 
~·~esir Dursunbey 1800 
~ lık tesviyciturabiyc, 
~t~treJik kaldınm. İki 
\ttUtanıiredilmiştir. 19040 
~·t toprak hafriyatı ya
~tır. 
~~11Y•ı Aksakal 4553 
S::ı. tulünde şose, 1656 
~ tesviyesi. Sındırğı -
"I \ t 4784 metre miki 
\l '~• bafredilmiş, 11184 
~'~~e toprak hafriyatı 
~'-aaş, Balya - G6nen 
~ "'etre tcsriyeiturabiye, 
' llaetremikap toprak 
~tlllılfbr. 
~S lceair • Şamlı yolunda 
)t ll lllllet~ taviyeiturabi
•t--. lı Iİliacliraj, 585 met 
~p kaya bafredilmi' 

Bandırma yolunda 80 
metremikap ham taş, 454 
metremikap 3000 metre tul 
kırma taş silindirajı yapıl
mış 150 metremikap da top
rak kazılmış. 

Edremit yolunda, 900 met 
remikap dere taşı 2500 met· 
remikap taş hazırlanmış, 1500 
metremikap kum, 1800 metre 
mikap da kırma taş hazırdır 
43 metre uzunluğunda bir 
köprü tanıir edilmiş 3830 
metre mikap da toprak ka 

Londra, 27 {A.A.] - Ha
lihazırda Avusturyada ev 
veke Almanyada bulundu· 
ğu haber verilmiş olan hür 
riyet radyosuna müşabih bir 
radyo bulunmaktadır. Avus 
turya radyosunun son neş 
riyatı şu sözlerle hitama er
miştir: 

«Almanyadan ayrılmak 

istiyoruz.» 
Speaker Von Ribentropun 

İngilterenin dünyaya hakim 
olduğu ve Almanyayı ez 
meğe çalışmakta bulunduğu 

vap vermekte ve ıöyle de 
nilmektedir: 

- İngilterenin hakimiyeti 
ile Hitlerin hakimiyeti ara 
sındaki farka aid hükmü 
siz kendiniz veriniz. Biiyik 
Britanya imparatorluğu11ua 
her kısmı şimdiki harbe iş
tirak edip etmemek husu
,sunda serbesttir. Almanya 

zılmıŞtır. lhca - Bürhaniye -
Ayvalıkta 800 metre imla 
ameliyesi ikmal olunmuştur. 

• suretindeki iddialarına ce-

nın böyle bir karar verebi 
lecek hangi mmtakası var
dır? Hitler cebir ve şiddete 
maruz bulunan Avusturya
ya böyle bir hak vermiye 
cesaret edebiJir mi? 

Vilayet ve Kazalar 
İki veya üç mahalle
den müteşekkil mın· 
takalara ayrılacak. 
Ankara, 27 (Hususi! 

Dahiliye Vekaleti, dün bü- 1 

tün vilayetlere bir tamim 
göndererek vilayet ve ka
zalardaki mahallerin küçük
lük ve büyüklüğüne göre, 
birer mıntakaya ayrılmasını 
istemiş tir. 

Bu emre göre, iki veya 
üç mahalleden mütetekkil 
bir mıntaka teşllilatı kuru 
lacak ve bu mmtakanın iş-

lerine bakmak üzere başına 
bir memur tayin edilecektir. 
Bu memurlara her ay veri
lecek ücretler vilayetler ta· 
rafından tesbit olunarak 
Dahiliye Vekaletine bildiri
lecektir. 

TORKDILI 
Günlilk siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Netriyat müdürü 
FUAT BfL'AL 

Yıllıtı: 800, altı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Ad~.t: B•ltktt$İr Türkdili 

Ooyçland da Atlasta ı Amerika zehirli gaz 
faaliyete geçecek. ihraç edecek. 

Londra, 27 [ Radyo ) - Vaşington, 27 !Radyo] -
Ayan meclisi zehirli gaz ih-

Anlaşıldığına göre, Alman 

yanın Doyçlant krovazörü 
ile diğer bir krovazör At 
lasta, yakında faaliyete ge
çecektir. 

Bir Alman denizaltısı 
kuma oturdu, diğeri 

de battı. 
Londra, 27 [ Radyo ] 

Bir Alman denizaltısı Gut 

lizde kuma oturmuştur. İkin-
ci bir denizaltısı da batmış 

tır. Gutlizde balunan 56 ce-
set Duvreye nakledilmiştir. 

Ankara, 27 {A.A.] 
Son yirmi dört saat içinde 
İngilizler karaya oturmuş 
bir Alman denizaltısını ele 
geçirmişlerdir. Bu denizal
tının mürettebatı ölü olarak 
bulunmuştur. Diğer taraftan 
bir İngiliz yük gemisi de bir 

diğer Alman denizaltısını 

batırmııtır. 

racını meneden projeyi 3 
reye karşı 54 reyle red et 
miştir. 

İngiliz Başveki
linin beyanatı 

(Baş tarafı birinci sayfada) 
Bundan sonra Çemberlayn 

Ribentrobun nutkuna temas 
ederek İnğilterenin asla harp 
meaulü olarak kabul edile-
miyeceğini, İngiltere netret 
miş olduğu Beyaz kitapla 
bütün hakikatı ortaya key 
mu, olduğu gibi, bugiaiio 
tarihini yazacak olanların 

ergeç bu hakikatı ortaya 
çıkaracağını zaten bir siya 
si mütahitlerin lngiltere le· 
hinde bir kanaat sahibi ol 
duğunu söyledi. 

Londra, 27 1 Radyo J 
Çemberlaymn dün öğleden 
sonra söylemiş olduğu nut
ku gazeteler tasvip etmek 
te ve Kamil Atatürkün yük
sek dehasından hız alan 
Türkiyeye bir çok sütunlar 
tahıis etmektedirler. 

Ekonomik heyet Mos- ======== 
kovadan döndü. 

Ankara, 27 (A.A.) 
HaYaa ajansı Londradan fU 
haberi vermektedir 

Berlindeki bitaraf diplo 
matlara göre, bir anlaşma 
ekonomik heyeti Moakova
Cl..a Sovyet teslimatı bab · 
smda ~emnun olarak dön-

Bayramda kimsesiz · 
yavrular. 

Meıut Ye bahtiyar yay· 
rularınızın ba yra mlıldarını 
hazırlarken kimsesiz y,rdı 

1 ma muhtaç yavruları da ha 
tırlamanızı Çocuk Esirge•e 
Kurumu saygıyla diler .. 

1 memittir. 
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• • • • • "' \ Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyoo~ 
Dıkılı ve havalısı zelzele f ela- . 1 - Kapalı zarfla ek•t.iye kopulmuş ve ibale ;/' 1 k d J • • • 1 talıp çıkmadığından bermucibi kanun tekrar kapalı tJI' 

etze e enne yardım JısteSI 1 eksiltmeye konuı .. n· Bandırrpa, Su11ğ1rhk ve KütabY',_.1 

l 
liklerinin ihtiyaçları olan 525 ton un eksiltmeye k 

1 
i 
1 -.. 
= 1 
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1 
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.i 
1 -i 
1 
1 

Lira Kurut muttur. ·ıe d 
383 00 Evvelki yekun '2 - Her yere teslim edilecek unların miktarı 1 

7 00 Abbas, İbrahim, Hakkı Maliye müfettişi muvakkat teminatlan afağıda yazılıdır. ·r ,, 
5 00 Abdi Ağabeyotlu Parti Viliyet 3 İhale 30/10/939 günü saat 16 da Bahke•• 

5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 

5 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

İdare heyeti aza- Satan Alma Komisyonunda yapılacaktır. >J':. 
sandan . ~ . 4 EYsaf. ve şartlar istanbul, Ankara LevazılD • f 

O l Azmi- Sakol (Eczacı) ~ » hgı ve Bahkesır Kolordu Satan Alma Komiıyonlprı•' 
00 Dr. Halit Tüzel Doğumevi baş· riilebilir. ~ 

00 Dr. fıhami Tunca 

00 F abri Karmaa 
00 Fuat Bil'al 
00 İsmail Hakkı Varnalı 

tabibi 5 - Eksiltmeye konulan 525 ton unua topt,11 ~ 
Do;umevi çocuk yapılacaiı gibi her garnizona ait miktar içinde •Y

11 

hekimi teklif ve ihale yapılabilir. JI 
Eczacı 6 Taliplerin muvakkat teminatlarını ba•İ t ~ 
Diş tabibi mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka4'•~" 
Tiaaret odaıı llkesirde Kor Satın Alma Komiayenuna makbuz "'" 
reıst teslim etmeleri lüzumu ilin olunur. (Postada vaid 1 

00 Türkdili gazetesi adına idare müdürlü meler muteber değildir.) 
jönden Muvakkat Temiaatı Miktarı Garniı°' 

00 Cemal Kö1<oğlu Şehir Sineması Lira Kuru, Ton l1111i 
Otelci 2015 62 250 Bandır~ 00 ~v~ct Kaptanoilu 

00 lbrabim Ocak Mütehit l 237 50 150 Susai,,.... 
İplikci 1078 13 125 Kitah1' 00 İ. Hakkı Keçecioğlu 

!İkinci defa] 
00 Münin Erşaylı 
50 Muharrem Acar 
50 Nazım Halalcah 
00 Remzi Viditllisan 
00 Refik Altan 

()() 

00 
00 
()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
-50 

Ah ı et Erülgen 
Halil Uzdil 
Sabri Sarfaklar 
İbrahim Köseoğlu 
İsmail Tiritoğlu 
Necmeddin Ovacm 
Şabip Yırcah 

Kadri Uzkur 
Ahmet Keşkek 
Mustafa Uğnr 
Ziya Uzel 
İbrahim Öktem 
Fahri Sandıkcıoğlu 
Feyzi Arğan 
Hasan Kamçıllı 
Mustafa Savur 
Mehmet Dedeoğlu 
Hüsnü Çörten 

Yağcı 

Kasap 
Zürra 
Kırtasiyeci 
Halk Sineması 
müdürü 

Elbiseci 
Kunduracı 

Makina acentesi 
BoJa tüccarı 
Uncu 
Eczacı 

Elbiseci 
Kırtasiyeci 
Kepekci 
Terzi 

., 

" 
Manifaturacı 

E~mekci 
Kahveci 
Yemişci 

ti 

Kebabcı 

DOKTOR 
KADRİ YETKİN 

DAHiLiYE MÜTEHASSISI 
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Balıkesir AskeriSatın AlmaKoffiisyOnUn-
ı Balıkesir merkez birliklerinin ihtiyaçları ~ 

235 ton sömikok kömürü kapalı zarfla eksiltmiye k 

ı · muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7285 liradır. 

1 
1 
1 
1 

3 - Muvakkat teminatı 546 lira 8 kuruştur. ,! 
4 ihale 31110/939 salı günü saat 11 de Baldı 

Ker Satın Alma Koıpi•yonunda yapılacaktır. -JI' 
5 Evaaf ve şartları hergün komisyonda görül~ t 
6 - Taliplerin belli beJgeler ve muvakkat terni"ı.J 

larını havi teklif mektuplarını ihale saatinden en ge~ 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili t~JI 
etmeleri Jüzumu ilan olunur ı Postada vaki ıecik' 
muteber değildirJ 4 - 1 3o/ 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümenifldeiı: 

Mevkii: Hududu: 

Tnrkdili köyü Şimalıen l(:arade 
Mana•tır re, cenuben Aya· 
oc•ı yani, şarkaa Kum 

burnu, takiben 
Sala taı hat 
müıtakim garben 

3 Senelik 
rusumu nia

biyesi 
H~ktar Lira --100 5812 

Jebi derya "'-
Erdek kazası hududu dahilincJe yukJrıda evsafı 1"' ,i 

bir parça granit taf ocağı ilç seae müddetle icar• ~ 
mck üze~ 15 gü• müddetle açık artırmaya k•nll~ 
llalde taJn> zuhur etmedifinden temdiden qs. gln ~ 
detlc mü:ıayidesinc devam olunarak 31-10-9i9 tart""" 
rastlayan salı giinü saat IS de ihalesi yapılacaktır. · ~ 

M h PAŞA CAMii KARŞISINDA 
uayene ane: İGNECI SOKAGl No: 2 

. lateklile~in muvakkat teminat akçeleriai idarei . it-..., 
mye •ezaesıne yahrcWd.,..a dair makbuz yeya, ~· 
mektuplarile ve asli duruml•nnı gösterir ticaret "; 
dan ta•dikli vesikalarile birlikte Viliyet Makamınd~ 
teşekkil daimi encimenimiu müracaa••··ı ilb oı~· 

~ ~ 

Basaldıtı yer: Türkdili •atbaası-llfhk,.ı' 

----· _,, . .-.,... 


