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J. •• l . ··ı ı -hl uza ere eri i' Japonya, Birleşik Devletler deniz kuvvetle~ 

d 
. d. i rinin Uzak Şarkta toplanmasından endişede. 

evam e lyor ~~ Tokyo, 3 [Radyo] - ı nanmalarının harekete geç 
• ~: Amerika donan.masandan 8 tiği zamana tesadüf eyledi-

p . ( . . >:; kruvazörle 35 dcstroyerden ğinden mühim sayılması Hı -
til' arıs, 3 Radyo) -- Moskovadan bıldı· tl mürekkep bir filonun Havay zım geleceğine kanidirler. 

1Yor: E adaları açıklarında manev Gene aynı mehafil, Japon· 

lürkiye Hariciye Vekili ile Sovyet zi- ~i' ralara başlaması burada yanın bit::ıraf!ık siyaseti kar-
ltıarnd l d ·· k 1 d • ı soğuk bir tesir uyandırmış \ şısında Amerikan donanma· ar arı arasın a muza ere er evam t 
~l . • ır. (Sonu üçüncü sayfada) 
lllektedır. , 'l Tokyo, 3 [Radyo! -

. Saraçoğlu Ankaradan yeni talimat iste- t~ Royter ajansından: 
1 
Askeri heyetİ-

~An:kara, .3 (AA) ··Hariciye 'vekilimiz I~~ d:~~;;:~~:.:~?i~;;;~ ~!~dra~~~~~a~r~e~ 
lln Moskova metrosunun bazı istasyonla- : heyecan ve telaş uyandır ı-. neral Kazım Orbayın riya-

'•tlı K" k" h. l" · r.•~' mıştır. Japon donanmasına 
\r ' ın ı ne ır ımanını gezmış ve ~ .. .. 1 y 1 Ah. ti' b" setindeki askeri heyetimiz V } ~~ soz soy emege sa a ıye ı ır 

~ O ga • Moskova kanalı Üzerinde bir te- ~·:j J zat, kendi deniz kuvvetle- bu gün öğleyin. Londraya · 
1 ~~lzühte bulunmuştur. Gece de büyük !1 rinin Amerika donanmasın varmış ve Feld Mareşal 
ij ~ Lord Bridvood tarafından 

1 
)atroda Karmen operasının temsilinde ~ dan korkusu olmadığım söy bttlu t \ [~l lemişs..: de siyasi mehafil, karşılanmıştır. 

nmuş ur. ~· b ı d A 'k ---I Ji ~.,, u zaman ar a merı an 

~n İngiliz ve Fransız büyük elçileri ile ~: karşı ihmal gösterilmemesi i d·· avas ajansı da Hariciye Vekilimizı"n ~!' donanmasının harekatına 

· ~Otiiştüğünü bildirmektedir. • icab ettiğine, hususiyle bu ha
~:.~~~: _ u:ıı~~~·~~~·:.:::·~:.:f'€":i!JP~~ , reketin, İngiliz ve Fransız do-

Hitlere suikasd 
~ ......... . 
. iihrerin muhafız kuvvetlerinden şüphe ediliyor ı 
1
"-GILiz - FRANsıZ""GA.zETEL:.ERi VAKıN 1 

GÜNLERDE FEVKALADE HADİSE· 
• • W L flı 

LERIN BEKLENDIGINI HABER. 
VERİYORLAR. 

IJ~~;.rıdra, 3 [Radyo] - bu gün de İngiliz gazetele- cevabımız halkın göster
~!) 1 E:kspress gazetesinin rinin başmakalelerine mev- mekte olduğu infialden baş· 
~i .. ~:nhağ muhabirinin bil- zu teşkil etmektedir. ka bir şey olmıyacaktır. 
·~ .... 

~İtl R•ne gör~ Almanya da T aymis diyor ki: Hitlerin teklifleri, demok-
l~ş ~r~ karşı bir suikasd ı Almanlarla Rusların rasilerin esas gayelerini ve 
l)ı1~ büsü meydana çıkarıl , yapacakları muhtemel sulh elindeki cinayet imkanlarını 
Şilh .t. Hu hususta Hitlerin tek1iflerinin ihtiva edeceği selb etmeğe matuf olan he· 

li' ~~ :~!Oluhafızlarından şüp- mevad, cuma günü Mos defimizi değiştiremez. Çünkü 
,. l '4lltnektedir. kova beyannamesinden in- 1 Hitler şayana itimad değil-

~l'i ()bdra, 3 ıRadyo) Hit- hiraf etmiyecek olursa bu 1 dir. Binaenaleyh ancak Hit~ 
tt Yapacağı sulh teklifi, küstahane nümayişe karşı (Sonu üçüncü sayfada) 

Çemberlayn d·ün 
Avam Kamara
sında beyanatta 

bulundu. 
Paris, 3 (Radyo) İngi 

liz Başvekili Çernberlayn bu 
gün Avam Kamarasında be
yanatta bulunmuş ve Hitle
rin sulh teklifinden haber
dar olmadığını, esasen böy
le bir teklifin red edilece
ğini söyliyerek İngiliz - Fran
sız hükumetlerinin kararının 
değişmemiş olduğunu bildir
miştir. ---
Polonyanın protestosu. 

Paris, 3 ]Radyo 1 Yeni 
Polonya hükumeti, Polon
yamn Almanya ve Sovyetler 

tarafından taksimini pro
testo etmiş ve keyfiyetten 
alakadar devletleri haber
dar etmiştir. 
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ırıncı eşrı ~ 

Amerika bitarafllk 
siyasetine devam 

edecek. 

·r 
• 

ŞEHiR HAiERLERi ) 
334, 335 ve 336 doğumlu gençlerin iştira· f 
kile Gençlik Kulübünde bir toplantı yapıldı. Vaşington, 3 [Radyo) 

Panamerikan kongresi bu 
gün mesaisini bitirmiştir . 

Kongre bir çok meseleler 
üzerinde mühim kararlar it 
tihaz etmiş ve Amerika Bir 
leşik Devletlerinin bitaraflık 
azimleri teyid edilmiştir. -
Kont Ciano Romaya 

döndü. 

Daimi Encümen 
toplantısı. 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali Recai Gürelinin 

1 Başkanlığında mutad top 
1 lantısını yapmış, Bahkesir-
1 Bandırma yolunun 59+ 857 

ı 
ve 38+600 nci kilometre
lerindeki iki menfezin beton· 

1 
armeye tahviline, köy yollar-
ında kullanılmak üzere 5000 
metre fitil mübayeasma ka 

Roma, 3 [Radyo] - İtal- rar Yermiş ve dairelerden 
ya Hariciye Nazırı Kont Ci 

1 

gele~ ~vrak üzerinde ilgi
ano bu sabah Berlinden lenmıştır. 

Romaya dön~ştür. 1 C. H. P. Dinkçiler oca-
. 

Litvanya Hariciye Na-· ğı kongresi. 
C. H. Partisi Dinkçiler 

ocağı yıllık kongresini dün 
saat 20 de Parti kaza ida-. 
re heyeti reisi Vasıf lıpar

talanın başkanlığında yap
mıştır. 

zın Moskovaya gitti. 
Paris, 3 [Radyo] - Lit

vanya Hariciye Nazırı bu 
gün Moskovaya gitmiştir. -

Rezalet çıkarmış. 
Hacıismail mahallesinden 

Raman sehoş olarak bağırıp 

çağırmak suretile rezalet çı
kardığı ve bunula da kal-

mıyarak aynı mahallede kah
vecilik yapan Nuriye de bı

çak çektiğinden yakalanmış, 
. adliyeye verilmiştir. - ·-

Keçi kılı çalmış. 
Beyköyünden Ramazan 

isminde birisi, ekin pazarın

da Kepsütlü 70 yaşlarında 
bir adamın sattığı keçi kılını 

çaldığı iddia edildiğinden 

yakalanmıştır . . -
Tayin 

Posaf kazası veterineri 
·s' ükrü, Manyas kazası vete
rinerliğine tayin edilmit ve 
gelerek vazifesine baş
lamıştır. 

Antakya lisesi 
müdürlüğü. 

Lise müditr muavini ve 
riyaziye öğretmeni Naci 
Alev terfian Antakya erkek 
lisesi müdürlüğüne, lise çoğ 
rafya öğretmenlerinden Be
dia Alev Antakya kız lisesi 
öğretmenliğine tayin edil
mişlerdir. 

Ocak idare heyetinin fa 
aliyet raporu okunmuş, muh
telif dilekler üzerinde görüş-
melerden sonra yapılan 

seçimde Halil Başçivi, 
Kadir Kuter, Şevket Kara
oğlan, Hasan Suakar ve Hi· 
dayet idare heyetine; Na 
zım Sanön, Şevket Karaoğ 
lan nahiye kongresi delege
liğine ayrılmışlardır. 

Bu gün de Anafartalar 
ocağı içtimaını yapacak 
tır. 

Vilayetimiz adliyeci-
lerinden terfilerini 

dolduranlar. 
Adliye V ekileti, terfileri

ne halen kazai ve inzibati 
bir mani 9lmıyan muavin, 
hakim ve müddeiumumiler
le hakim sınıfından sayılan
lardan eyliil 939 sonuna ka
dar terfi müddetlerini biti
renlerin terfi defterlerini ha
zırlamıştır. 

Buna nazaran 7 nci de 
recede Bürhaniye hakimi 
Ragıp Tenlik, 9 ncu derece
de şehrimiz ağır ceza azası 
Rıza Peköz ve hakimlerin 
muavinlik sınıfından olanlar
dan Bandırma sorgu haki
mi Bahaddin Özduran terfi 
müddetlerini bitirmişlerdir. 

Bu gençler pazar günü spor hareketlerine başlıyorlar· 
Şehrimizdeki Gençlik Ku- başlanacaktır. ııııo• 

Jübü. akşam 334 - 335 ve Cumhuriyet bayr•.dl,t ~ 
336 doğumlu mecburi spor kadar bu gençler tal~ ~,p• ·~ 
mükellefiyetine giren yüze namenin emrettiği ah 'fi 
yakın gencin iştirakile büyük göre haftanın muayyeo tıeti 
bir toplantı yapmıştır. at)erinde spor harek~ 

Kuliip başkanı Esad Bu- yapacaklar ve bayradl bt 
dakoğlu tarafından yeni be · mensup oldukları s~or fi# 
den terbiyesi kanununun !erinin üniformalarıle 1 dif· 
ehemmiyeti gençlere açık resmine iştirak edecek:-ıı 
bir lisanla anlatılmıştır. G e n ç 1 e r e 1 e~· 
Ku lfıbe kayd edilen 180 olan elbise ve malze~,re 
genç her gün grup grup nin ikmali için kutup ~etİ 
doktora götürülerek sıhhi heyeti gerekli olan fi' 
durumları muayene ettiril- şimdiden tesbit etmiş "e 
mektedir. ' aliyete başlamıştır. &' 

Şimdiye kadar kulube Cuma günü akş•?''.,ı· 
kayd edilen gençlerin bütün eski ve yeni azaların lftı bİ' 
muamelesi ikmal edilmiş ve kile kulfıp binasında ı,ıı 
istişare heyeti tarafından toplantı yapılacak 11e. bİ( 
hazırlanan talimatnamenin münasebetle gençler &ır dı' 
tatbikine de pazar günü ' lerile tanışmıt olacakl•' 

Sarıköyde Salı günkü ekspres 
treni kalktı. _. ---- -

ı Yeni açılan spor ku- İzmir Fuarının de''lf 

lübünün faaliyeti. müddetince Bandır~• '~ 
S k ~ [H A] N mir hattına ilave edıleP ,, 
arı oy, ususı - a · 

1 

.. k.. k ·ı or 
biyemizde yeni açılan spor gun u e spres ı e vap 1',ı 
kuliibü az zamanda büyük ferleri dünden !t~ba~e~ 9,,0 
muvaffakiyetler kazanmış- 1 dırılmış ve eskısı gıb b,.,~ 
tır. da Bandırma ve 17.55 de d' 

İlk olarak Gönen Halkevi trenleri şehrimize işledi 
fudbol takımı davet edildi. başlamışlardır. 

Misafirler iyi bir suretle kar İ --- - ıı~I 
şılandı ve kendilerine lizım ki köy hayvanları 
gelen misafirperverlik gös· şarbon hastalığı 
terildi. Akşam üzeri de iki 

1 

görüldü. / takım arasında samimi bir ~ 
maç yapıldı ve 1 - 5 bizim Savaftepe nabiyesile. el 
çocuklar kazandı. 1 ğırhk · Ômerköy nahif , , 

Bu galibiyetin verdiği se- nin Alibey köyü haY';.r 
vinç, onları bir kat daha larında tarbon hast• 
çalışmıya davet etti. Veyi- görülmüştür. ~, 
ne Gönenin Yenidoğan ıpor Hastalıktan haberda~ 4f) 
kuliibü çağrıldı. Samimi bir len Veteriner MüdürlOi6, 
hava içersinde yapılan bu hal faaliyete geçerek 'I lll'd 
ikinci temas da 2 - 2 berabe de gerekli tedbirleri f ,; 
re bitiyor. ve mevcut hayvanlara 

Pek kısa bir zamanda 1 yapılmıştır. -A 
aldıkları neticelerden mem- nahiye kuliiplerimize ~e p 
nun olan gençlerimiz şimdi örnek teşkil etmektedıt• "" 
bütün hızlarile çalışmakta değerli gençleri tebrik İ,sf 
dırlar. ken çalışmalarına ayn~f.' 

Türkdili: Yakın bir mazi- la devam etmelerini t•flt)ıi 
ye sahip olmakla beraber eder, ileriıi için muva 
gösterdikleri çalışma, diğer yetler dileriz. 



~inciteşrin 1939 --
Sovyetler garp hududlarına 

sevkiyat yapıyor. 
r - - -
ransız kıtaatının Sarbrukun muhtelif nok-
~alarında ilerlemekte ·olduğu bildiriliyor. 

'•1 :~dra, 3 f A. A. l Ha-
qd Jansı, Sovyetlerin garp 
'4b~dtına yeni kıtalarla 
~tıı~~ miktarda harp mal· 
'qd sı gönderdiğini Mosko-
~ il~ bildirmektedir. 
~eil~ıs , 3 [ A. A. J İngiliz 
''~ tı tayareleri yeniden 
t)~:~Ya üzerinde muvaffa 
~I e gece ve gündüz 
~sarı yapmışlar ve bil
~rta Berlin ve Potesdam 
~iltı~e uçmuşlardır. 

~"t tıs, 3 [ A.A. ] Garp 
ı "ııes· 
%ıı ... •nde Fransız resmi 

A ~l: 

"'ttı ~t~r· anların yaptıkları 
t~rı-·': taarruzların püs 
~tqııll diiğünü, Havas ajansı 
~':qt~ıı tazyikinin son haf
~lld · a azami derecede 
~'Qt 1~i gösterdiği iki böl
,,~ .. U taarruzlarıo vuku 
~l~~~nu ve Fransızların 
'~)İ llla.rın mühim bir sa 
~~ il ltıerkezi olan Sarbru 
~~tl):Uhtelif cihetlerinden 
~t lu bir surette ilerle

ltqİt e olduğunu bildirmek
h ~q·. 
11,h tıs, 3 [A.A.'1 - Fransız 
~.ı ~kili D l d d·· .. w 
·'_ll~tı a a ye un og-
;11i i~0nra Polonya Başve 
-tis e Çekoslovakyanın 
~li 0 t-ta elçisini kabul et-
~ t . 

~~t'-ria , 3 [RadyoJ -- Ka

~ ~isicumhur Leb 

~~erika donanması 
~.anevralara başladı 
:~ı~t~afı birinci sayfada) 
~til u hareketini gayri 
~l~k~~ bir hareket olarak 

\ı i\ ~ eylemektedir 
~ltı~r~kllgton, 3 [Radyo] 
~~ilr~ı a • hükumeti ecnebi 

1
.tilld erın memleket üzer
it. e Uçınasmı men etmiş 

~~~~rnanyanın ihtarı: 
r"ıı~ ltı, 3 !Radyo] - Al
~~li:· A.rnerika gemilerinin 
~~l~~lll "e Fransız sularında 
~ t. &ı.ı. ~•ına taraftar değil
i Glt}ef llsusta Amerika hü
ı~ •ne b· .h · ır ı tar yapmış-

rönün riyasetinde toplana
caktır. 

Paris, 3 (Radyo] - Fran
sız tebliği: 

Gece, nisbeten sakin geç 
miştir. Cephenin muhtelif 
mahallerinde düşmana kar 
şı baskınlar yapılmış, tu· 
zaldar kurulmuştur. 

Londra, 3 [Radyo}- İngi 
liz İstihbarat Nazareti bil -
diriyor: 

Dün Zigfrid hattı üzerin 
de vuku bulan büyük ha va 
muharebesi hakkında mü 
temmim malumat gelmiştir. 

Pu muharebeye beş İngi 
liz keşif tayaresi iştirak et 
miştir. Buna mukabil on beş 
Alman keşif tayaresi kalka
rak İngiliz tayarelerinin fa
aliyetine manı olmak iste· 
mişler, havada otuz beş da . 
kikaJık bir harp geç
miş, üç İngiliz tayaresi düş
müş, bir lngiliz tayaresi mec
buri iniş yapmıştır. Bu ta
yaralerde bulunan on iki ki
şiden sekizi paraşütle ve sağ 
olarak inmek muvaffakiye 
tini göstermişlerdir. Beşinci 
İngiliz tayaresi yoluna de
vam ederek tam bir sekilde 
hedefine varıp istikşaf yap 
tıktan sonra geriye dönmüş 
tür. 

Bir Alman tayaresi düşü 
rülmüş diğer bir Alman ta
yaresi de burgu halinde ye. 
re inmiştir. Diğerleri de ge
rıye dönmüşlerdir. 

Londra, 3 (A.A] - İngi 
liz hava kuvvetleri dün ak 

şam Almanyanın şimalinde 

yeni bir keşif uçuşu yap 
mıştır. Harekat tamamile 
muvaffak olmuş ve bütün 
tayareler de geriye gelmiş 
tir. Garp cephesinde küçük 
bir keşif hava kuvvetimiz 
le bir çok düşman tayare· 
leri arasında vuku bulan 
müsademeye gelince düşma
nın iki tayaresi alevler için · 
de düşürülmüştür. 

Londra, 3 (A.A.] - Kral 
dün 10 ve 21 yaşındaki 
gençleri silah altına davet 
eden bir emirname imza· 

TÜRKDİLİ 

Hitlere 
(Baştarafı birinci sayfada) 
lerizmin ortadan kaldırılma -
sı, sulhun ilk şartıdır. 

Deyli T elegraff yazıyor: 
Polonya yağmacılarının 

yapacakları, hür milletler 
tarafından kabul edilmez. 
Çünkü bu teklifler yemin~ 

!erinden hanis olmakla ta• 
nınmış iki adam tarafından 
yapılmaktadır. Bunlardan 
birisi kendisi ile samimi şe
kilde konuşulması imkanı 
olmıyan bir insan, diğeri de 
Münihteki imzasının mürek
kebi kurumadan bunları in
kar eden adamdır. Mağlup 
olmıyan, dize gelmiyen bir 
milleti, böyle bir anda böy
le bir sulh teklifini kabul 
için kimse icbar eyliyemez. 

Deyli Heraldm makalesi: 
Hitler kendisini açılmış 

olan şiddetli mücadelede 
zayıf gördüğü içindir ki 
sulh istiyor. Yağmacının 
elindekilerin kendisinde kal
ması gibi utanç verıcı bir 
pazarlık yapılmıyacaktır. 

Deyli Ekspres yazıyoı·: 
Hitlerin İngiltere ve 

Fransa tarafından kabule 
müsait olmıyan teklifler ya
pabilmesi imkansızdır. Çün
kü demokrasiler, sözlerinin 
kıymetini bilirler. 

Sahte yürekli, elleri kanlı, 
azgın bir kurd, pusuda bir 
tilki olanlarla, Polonya kan
lar içinde yüzdükçe, Çekos
lovakya zincirle bağlı kal
dıkça müzakere olmıyacak
tır. 

Fransız matbuatında: 
Ekselsiyorun yazısı: 

Bu gazete" Hitler arazi 
peşinde,, Figaro gazetesi 
de "Almanyanın sulh teşeb 
büsleri Cianoya bildirildi,, 
başlığı altında bu günkü va
ziyeti tetkik etmekte, gazete 
hemen hemen hepsi, sarih 
malumat olmadığından yal-

lamıştır. Bu emırname ile 
250 bin kişi askerliğe çarıl 
maktadır . 

Londra, 3 [Radyo] 
Resmi bir tebliğe göre, 
cephesinde, bu gün de şid -

detli hava muharebeleri ol 
muştur. Düşen İngiliz taya
resinden birinin pilotları, 

Alman hatlarma paraşütle 
inmeğe muvaffak olmuşlar
dır. 

Sayfa 3 

suikasd 
ruz tahminlere istinaden 
malumat yürütmektedirler. 

Sen Briç yazdığı makale· 
de diyor ki: 

Berlinde, Hitlerle İtalya 
Hariciye Nazırı arasındaki 
mülakatın perdesi açılırken 
Moskovada da Türkiye Ha-
riciye vekili ile Rusya Ha
riciyesi arasındaki mükale-
me sahnesinin perdesi ka
panmak üzeredir. Öbür ta
raftan Romen Hariciyesi, 
Moskovadan dönmek üzere 
bulunan Türkiye Hariciye 
Vekilini istikbale hazırlan
maktadır. 

Daha ötede, nazari ola
rak Moskovaya hava yol
larıa müzakeresine giden 
bir Bulgar heyeti vardtr. 
Nihayet Londra askeri, ma
Ji, iktisadi müzakerelere de-
vama gitmiş bir Türk heye
tinin bulundoğunu unutma
malıdır. 

Enternasyonal meseleler 
karşısında bütün bunlarm 
yeni vaziyetlerden sonra 
alabilecekleri şekildir. 

Pöti Parizyen: 
Ba gazete, Moskova mü 

zakerelerine temas ile. Tür · 
kiyeye itimad edilebileceği
ni yazmaktadır. 

Figaro yazıyor: 
Pek muhtemeldir ki, İtal

ya hükumeti, Cianonun 
BerJin dönüşünde böyle bir 
sulh için mutavassıtlık yap
mağı arzu etmemektedir. 
Çünkü bu hareket, İtalya -
nın şimdiye kadar idame 
ettiği bitaraflık siyasetini 
de ihlal edebilir. Herhalde 
Mussolini, bu mevzuda bazı 
şartlar ileri sürecek ve Rus
yanm merkezi Avrupa ile 
Balkanlarda gittikçe artan 
nüfuzu dolayisile bazı ga 
rantiler istiyecektir. 

Gene bu gazeteye göre bu 
hafta içinde fevkalade ha -
diseler beklemek iktiza eder. 

Le jur yazıyor: 
«Almanya bize harp ilan 

ettiği zaman kendisini tam 
sıhhat halinde görüyordu. 
Halbuki şimdi, çok zayıf ve 
hasta olduğunu anlamıştır. 
Fakat halka: 

Çarpış, vuruş! 
Demektedirler. Bu maç 

başlamıştır. Devam edecek
tir.» 

Gazete bundan sonra Al 
manyanın bu maçı kaybet
meğe mahkum olduğunu 
yazmaktadır. 
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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. 
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Balıkesir Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

l - Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde hu
dudları şartnamede yazılı somaklık devlet ormanından 273 
kental 75 kilo meşe enkaz odunu üç ay zarfında orman 
dan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. 

2 Artırma 23/ 10/939 tarihine müsadif pazartesi gü · 
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

3 Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 
kuruştur. 

4 · - Muvakkat teminat 2 lira 24 kuruştur. 
5 - Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu 

vakkat 6 ncı maddesine göre Balıkesir odun ihtiyacını 

karşılamak üzere satışa çıkarılmıştır. 
6 - Taliplerin mukavele ve şartnameyi görmek üze

re Orman Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merke
zinin Mustafafakıh mahallesi 
Savran sokağında 4 numa
ralı evde oturan Türkiye 
cumhuriyeti tebaasından 

olup yine aynı evini ika
metglhı ticari ittihaz ede 
rek 926 yılından beri mani
faturacılıkla iştigal ettiğini 
beyan eden İsmail Kaşıkçı 
karısı Hasenenin unvanı ti
careti bu kere (Manifatu
racı Hasene. Kaşıkçıoğlu) 

olarak tescil edildiği gibi I 
bu unvanın imza şekli de 
Türkçe mühiirü iJe (H. Ka
şıkçıoğlu) olarak ticaret ka
nununun 42 nci maddesine 
göre Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasınca 21/7/926 ta-' 
rihinde 322 sicil sayısına 

kayd edildiği ilan olunur. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merke
zinin Karaoğlan mahallesi 
Ulus sokağında 7 numaralı 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adı~es: B;ılıke.'iir Tiirkrlili 

rek 934 yılından beri sarraf

lık ve kuyumculukla iştigal 

ettiğini beyan eden kuyum
cu Hulusinin unvanı ticare
ti bu kere (Sarraf ve ku
yumcu Hulusi Kuyumcu) ola
rak tescil edildiği gibi bu 
unvanın imza şekli de Türk
çe el yazısile (H. Kuyumcu) 
olarak ticaret kanununun 
42 nci maddesine göre Ba-• evde oturan Türkiye cum

huriyeti tebaasından olup 
Küçükşadırvan karşısmda 
18 numaralı dükkanı ika
metgahı ticari ittihaz ede-

l Jıkesir ticaret ve sanayi 
odasınca 8/2/934 tarihinde 

1 
740 sicil sayısına kayd edil
diği ilan olunur. 

.ounuu11ın•~mınnıwm1D111111mnuııuınıımm11111111111 

1 
1 TÜRKDİLİ MATBAASI 
Eii! . ~ 
~ Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altıll 
~ gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·11e 
e 14 k ·ıerı ~ Seneden b~ri munt~zaman çıkan ve arı d~h' 
~ hizmet eden « TURKDİLI » gazetesi bu suretle 
= lfj geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

; TÜRKDİLİ MATBAASI 1 ~ 
= ce· 
= Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~o· 
1 vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
~ nulmuştur. 
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TÜRKDİLİ MA TBAAŞ.! 
il .ı·· i ,e· 
;; Her yerden sipariş kabul eder ve isteniloıg 
5 kilde hazırlar. 
~ • • • A ıarl" 
as DIKKA T: Matbaa ışlerıle alakadar her 
i muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 
55 . 
=== 5ıt 
ı= Türkdili matbaası - Balıke 
= ;;;; 
c;::a 
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a KIRTASİYECİ 
~ 
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K A O R i UZKUR 
~ 

1 Paşacami caddesinde her türlü "ı(' . ,, 
El tasiye levazımını ucuz 
li d b"l" . . ~ e e ı ırsınız. 

olarak teıfl' 

! i Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

· ;mııınm•••-•1111D111••ımAı1111umnını . den: 
Ballkesir Orman Çevirge Müdürlüğ~~ de p 

1 - Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahılı11 .,ti' 
dutları _şartnamede yazılı Kocamazılı devlPt orıfl3111fıl 
1007 kental 50 kilo meşe enkaz odunu altı ay ı9'11ı-t 
ormandan çıkanlmak üzere 20 gün müddetle açık: 
maya çıkarılmıştrı . .j f 

2 - Artırma 16/101939 tarihine müsadif paz~:,t';e ~' 
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüglll'l ~ 
pılacaktır. ~el' 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen be 
kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 6 lira S kuruştur. aıJI I', 
5 - Artırmaya çıkarılan odun orman kanunuP .1,cJ 

vakkat altıncı maddesine göre Balıkesir odun ihtı f 
karşılamak üzere satışa çıkarılmıştır. ~o 

6 - Taliplerin mukaveleyi ve şartnameyi görı1'e 
Orman Müdürlüğüne müracatları ilan olunur. )1~ 

4 14 
Basıldığı yer: Türkdili matbaası-Balı~ 


