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ıyade ve süvariler hücum arabalarının ve tankların yardımına 
dayanarak ileri harekata devam etmektedir. Almanya da ekmek 

unu da vesika ile dağıtılmağa başlandı. 
~ ~rlin, 9 [A.A.] - Şark 1 devam etmektedir. 
~'))besinde Almanların ileri 1 Bütün gece ilk hatların 
~~~kitı devam etmekte f aa1iyeti ile geçmiştir 

İçi bir çok tuzak ile dol-
~l~rlin, 9 [ A .A.] _ Bazı durulmuş büyük bir orman 
bıt.kı'tı!l Garp cephesine işgal edilmiştir. 

edıldiği ıöyleniyor. Berlin, 9 [A.A.] A)man-
,,t•ris, 9 (A.A.) - Fran yada çavdar ve buğday unu 
•, unıumi karargahının bu günden itibaren vesika 
~~tuna nazaran Garp cep- He verilmeğe başlanmıştır. 
~~. mevzii i)erleme)er 1 Bertin, 9 [A.A.) ~ Garp 

cephesinde harekatın baş · 

Ingiltere ladığı elan Alman halkına 
bildirilmemiştir. 

~ ., I Berlin, 9 1 A A.) - Cephe 
t Zı devletlerin bita- gerisi maneviyatını muba 
qflığını bozacak mı? · fazaya matuf kurşuna di-
Stakb 

1 
( zilmeleri başlamıştır. 

~~t o m, 9 A.A. Ga Berlin, 9 (Radyo] - Şark 
!~\ltl~r lngi)terenin bazı dev· cephesinde: 
~\ ~tın bitaraflığına riayet Alman resmi tebliği Al-
~lYec w . • d' 1 b egını zanne ıyor ar. 

I~ , ~rens Nyheter gazetesi 
tili~ fil ~İq osunun Baltık de 
t~ t:le girmesinin ve bu böl 

l~_.~ bava ve deniz üsleri 

b .. '' edebilmesinin ancak 

~-· >'~ •ttıarka ile İsveçin bita· 
trı~~ları ihlal edilmekle 

li~t ~iln olduğunu kaydet 

l9l;l\ sonra Churchillin 
~i~ de Baltık denizine ha
~, .. ~imayı İngiliz dooan-

ttlt~~in ilk vazife olarak 
~~ ~ 1 eylemiş bulunduğu · 
~~"' -tı~latmakta ve kendi· 
~~ .. ~ ftrndi tekrer iktidar 
)t İillde bulunduğunu ili-

t)lenıekt d' e ır . 

Almanyada benzin 
kıthğ1. 

Amsterdam, 9 (A.A.) -
Almanyadan gelen haberle· 
re göre, benzin sarfiyatını 
azaltmak için Almanya oto· 
mobil nakliyatında şiddetli 
kontroller yapılmaktadır. 

Berlin civarında polis Hd 
gün içinde gezinti yapan 
66 otomobilciyi tevkif et
miştir. Hayati hedeflere tah
ıis edilen arabaların benzin· 
sizlik yüzünden durduğu bir 
sırada Almanların boş yere 
sarfiyat yapmalarının tasav
vur edilmiyeceği ileri sürül
mektedir. 

man kıtaatmın ileri hareka
ta devam ettiğini bildiriyor. 

Paris, 9 IRadyo] Garp 
cephesinde: Fransız kuvvet
leri Ren Mozel cephesinde· 
ki ormanı tamamen işgal 
etmiştir. 

Majino müstahkem mev· 
kiinde mühim Fransız kıta· 
atı yerleşirken diğer 
taraftan Zigfrid hattının ile-

ri noktalarında istikşafta bu· 
lunuyorlar. Düşmanla henüz: 
temas yoktur. Piyade Ye 

süvariler hücum araba]arınm 
ve tankların yardımına da
yanarak ileri harekata de· 
vam etmektedir. Dü~ma• 
her türlü tuzakları bir ara
ya toplamıştır. 

Fransız kıtaları hudud
(Sonn üçüncü sayfada) 

tf:~(fil]llllL~:Br~l~ 
İngiliz Kralı Berlin buyuk 

elçisini kabul etti. 
-

Hollandada Alman parası geçmiyor. 
Amsterdam, 9 (Radyo] - Alman paraşı artık Hollan· 

dada geçmemekte, Rayşmark piyasada muamele görme
' mektedir. 

Amsterdam, 9 [Radyo] - Hollanda toprakları üzerin
de uçan bir Alman tayaresi görülmüştür. 

Hükümet Berlin elçisine bunu protesto etmek emrini 
vermiştir. 

Londra, 9 [Radyo] ingilterenin Berlin büyük elçiıi 
Henderson bu gün Kral tarafından kabul edilerek son va
ziyet hakkında izahat vermiştir. 

Berlin, 9 (Radyo] - Alman tahtelbahirlerine ticaret 
gemilerine karşı hareket serbestisi verilmittir. 

Atina, 9 (Radyo] - Genelkurmay başkalığmca Yunan 
ticaret vapurlarına bazı talimat verilmiştir. 

Berlin, 9 (Radyo) Tuna üzerinde eşya nakliyatı de-
vam etmektedir. 

Lizbon, 9 [Radyo] - Fransız büyük elçisine karşı Por
tekizliler büyük sempati göstermektedirler. Bir çok kim
seler de Fransız ordusuna gönüllü kayd edilmek üzere mü · 
racaatta bulunmuşlardır. 

• 
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Amerikada bi
taraflık kanu 
nunun tadili 

meselesi. 
Vatington, 9 (Radyo ) -

Amerikanın büyük bir ek· 
aeriyeti bitarafhk kanunu
nun Ruzveltin arzusuna gö· 
re tadiline taraftardır. 

Ruzvelt ise kongrenin ça· 
iırılması hakkında hakiki 
karar almamış gibi görünü· 
yor. 

TÜRKDİLİ 

l __ :--~-$_E-H_-_iR-=--!'=A-_B-=_E-R_L=E-R_i== 
Mülkiye mektebi ta

l lebesinden bir grup 
şehrimizde. 

Okullarda kayıd mu- Bandırmadaki 
amelesi. Kulfıple;de-;ek kul\JP 

Lise ve orta okullarda haline getirilecek· 
talebe kayıd muamelesi 1 k ıop· 

Azaları az bu unan 11 
Afyonda yapılan JO Ağus- devam etmektedir. Ayın 18 lerin beden terbiyesil kaotr' 

tos Zafer bayramı ile İzmir nde kayıd muamelesi sona nuna göre derhal biri~" 
erecek ve 25 nde de ders 

Fuarını görmek maksadile b 1 k ceklerini yazmıştık. le re &f anaca tır. ,_. 
aeyahata çıkan Ankara Mül · İlk okullarda kayıd mu Buna nazaran Bandır 
kiye mektebi talebelerinden amelesi 15 eylülde, den- daki kuluplerin birleştiril.,.e' 
27 kişilik bir grup dün ler de 2 birinciteşrinde si zaruri görllldtğil~~ 
İzmirden şehrimize gelertk başlıyacaktır. her iki kulôbün de u ·,.e 
Öiretmen okuluna misafir - ~ ı den itibaren birleştiril~sı ~ 

G l"k d ... 'I . bölgece karar veri11111Ş " 
olmuşlardır. enç ı ag sporı e bunlara nezaret etmek .... 

Amerika Hariciye Nazırı ' Talebeler bu gün şehirin de meşgul olacak. kanunun icap ettirdiği b"" 
ile hükumet ambargo kay- 1 görülmeğe değer yerlerini Yurd müdafaası bakımın- kümleri açıkca anla~b· 
dını tazelemeği elde etmek ı gezeceklerdir. dan ehemmiyet verilmesi ve üzere bölge asbaşka'!ı .:.et 
için mecliste lüzumu kadar bütün halkımız tarafından di Ağabeyoğlu ile bısı Je 
k · t b ) v k a A ) k h t yapılması arzu edilen spor- ajanı Niyazi dünkü trdeflr e serıye u unacagı ana - yva 1 ta ava aar- 1 8 d 't · ler t • 

d ların en neşelisi ve en zevk- an ırmaya gı mış ,, 
tin edir. ruzlanna karşı ko- lisi hiç şüphe yok ki <<Dağ-

1 

Bandırmadan Erdeie g 0i 
1 runma çalışmaları. cılık ve kış sporları)ı dır. çecekler ve orada .d• ~fleel 

Yalnız kongrenin top an- Vilayetimize yakın ve ka- 1 kanun hak~ında dırekt• 
taya çağırılması için şimdi· Ayvalık, (Hususi) - Ha- yak sporlanna müsaid bir vereceklerdir. -4 
den hiç bir tarih ileri sürü va taarruzlarından korunma çok dağlık arazi vardır. lanna ehemmiyet veril~et,'ı 
lemez. komisyonu çalışmaları de- Bunu nazarı itibara alan ve derhal bir ajanlık ıh 

vam etmektedir. Komisyon Genel Direktörlük diğer böl- edilmesini bildirmiştir. . e" 
icap eden tedbirleri almak- gelerde olduğu gibi şehri- Bölge bu hususta faab1 

General Veygand dün 
· Ankaraya geldi. 

Ankara, 9 (A.A J Gene
ral Veygand bu gün Beyrut 
tan tayare ile Ankaraya 
gelmiştir. 

Sabık İngiliz Krah 
harpte vazife alacak. 

Kan, 9 (Radyo) - Harp
te vazife almak arzusunu 
ıösteren sabık İngiliz Kralı 
Dük Dö Vindsör Paris yo
lile burada.o Londraya mü
teYeccihen hareket etmiştir. 

tadır. mizde de dağcılık ve kış spor- te geçmitti·. 

ANKARADA 1 Meksikadaki Alman 
~ --

Hava hücumun
dan korunma 

çareleri. 

1 konsoloshanesi mu
hafaza altında. 

Londra, 9 ( Radyo ) 
Meksikadaki Alman elçilik 
binasile Alman kon•oloshane-
sini muhafaza altında bulun

Ankara, 9 ( Hususi ) - 1 duran polis kıtaları takviye 
Burada yakında yapılacak 'edilmittir. Buna sebep bu bina-

hava hücumlarına karşı ko- ların camlarını kırmak isti-
runma tecrübelerinin haki

kate yakın şekilde olması 

için çalıtılmaktadır. Bazı 

tecrübe mahallerine hakiki 

iperit atılacaktır. 

yen amele tezahürlerinin 
aleyhte nlimayişlerinin faz
lala,masıdır. 

-

. İzmir ihracatçıları lo· 
giltere ve FransadaO 
geniş sipariş aldıl8'· 

İzmir, 9 - Bu gün f~:: 
tere ve F ransadan ISJlll t)I 
ki ihrt~atçılara üzüm: ~~-' 
ve diğer mahsuller DP";,dt. 
mühim sparişler geldi, fı' 
İzmirdeki ihracat evle~, 
aliyete geçmişlerdir.~( ,il' 
nın süratle normal şek• et· 
cağı tahmin olu~. 
Limanda faaliyet art 1,ıt 

Roma-Viyana eksp
resi işlemeğe başlad1. 

Tecrübede yalnız pasif 

değil, aktif müdafaa tedbir-

leri de yapılacaktır. 

Yugoslavya-_ 
da seferberlik 

Londra, 8 (A.A.) - İngi 
Tecrübe gece yapıldığı liz İstihbarat Nazareti Yu 

takdirde ıtıklar kesilecektir. goslavyamn umumi ıefer

T ecrübe esnasında vazifeten berlik yapmağa karar ver 

lzmirdeki banka modr.-,.· 
mıntaka ticaret mOdilf~ 
nde toplanarak lngilt~ 
gelecek siparişler ~ 
bu sipariıleri karşıı.~ 
için ihracatçılara açı ~ 
kredi üzerine kararlar 
mişlerdir. 

. - ~ 1 
lzmirin kurtuluş 11 

Roma, 9 (Radyo) - Res
men bildirildiğine göre bu 
günden itibaren Viyana-Ro
ma arasında muntazam sll
rat katarları itlemeğe bat· 
lamıtbr. 

,, 

. . diğioi ve bu kararını mer-
dolaşacak ga:ıetecılerın mas- balelerle tatbik etmeği Har-
ke takmaları tekarrür et- I biye Nazaretine salahiyet 
miştir. , verdiğini bildirmektedir. 

dönümü. ~ 
İzmir, 9[A.A.I - ~ 

kurtuluşunun yıl d •"' 
bu gün büyük teısb 
kutlanm1Ştar. 
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~~ovanın düşme
~diği anlaşılıyor. 
~k•ra, 9 ( A A.] 
" 11 kıtaJarmm Varto ,, . 

ıı..... atrdikleri haberi teyit 

""'"'' ~ lftir. 
~~ara, 9 (Radyo] Po· 
~' Sefareti Alman kıta
lt~. Varşovaya girdiği· 
~k ııp etmektedir. 
~ reş, 9 ( Radyo ) 
~"•nın dün saat 17.15 

tı . rnan kıtaları tarafın
''llal edildiğine dair ve-
~ haberler Bükreşteki 

\ h mahfilleri tarafın· 
~hlanlanmaktadır. 
l l'llahfillere göre Var
llın 2 numaralı radyosunun 

. ''bah faaliyette bulun
t.ıı·' Varşovanın düşmedi
~~~arih olarak anlatmağa 
• t ır. Yine bu mahfillere 

t d" ~t un gece !llaat 22 de 
$o\r .. b 1 d' . . h' . "' e e ıye reısı şe ırın 

1 hllıiidafaa kumandanı sıfa · 
it,~ .. •ika hitap etmiştir. Var

il radyosu gizli bir Al 
radyosunun Varşova 

~\'~ine yakın bir yer 
~ ilthyctte bulunduğunu, 
,,~11Yadaki askeri ve si
~~ hl\reketlere aid haki
'd llauiayir neşriyatta bu
ttt "iunu, bunu aıkeri ha
~ıı:tt~ tavsif eyliyemiyece 
~ &öylemiştir. 

\
11 

tlin, 8 (Radyo) - Al 
~01harp raporundan: 

)~"I 0 nya harekatında bazı 
\~ .. de ciddi çarpışmalar ol 
'lld \lr. Varşovanın cenu · 
~)'-ki köprüler Alman 
~.ı .. ,, • 
~İlııı· erı tarafından tahrip 
t d•ttir. Üç Alman taya 
'-ıtGşınüş, bir Polonya de-

l . . b l gemısı atırı mıştır. 

~lt~r; v; rejimine 
" hücum. 

~,~tington, 9 (Radyo) -
'1., d, Başvekili Avam Ka
\•t '1rıda Kanadanın İngil
~ ~e dünya hürriyetlerini 
t.,lt' il~ azminde bulunan 
~ ·la ıle birlikte hareket 
~~e"· 

Fransızlar 
ilerliyor. 
(Baştarafı birinci sayfada) 1 

dan içeri doğru uzanan 
ve 8 kilometre kadar 
bulunan bir parça halindeki 
araziyi i gal etmişlerdir. 

Berlin, 9 (Rodo) - Al
manyanın batı şimalinden 
ge!en bazı tayareler Alman 
tayareleri ateş açtığından 
Hollandaya doğru çekilmiş
ler ve bomba atmamışlardır. 

Londra, 9 (Radyo) - İn
giltere bahriye efradından 
üç ıınıf ihtiyatı silah altına 
almıştır. 

Almanyada pirinç ve pi
rinç ununun vesika ile ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

İlk günlerde buğday unu· 
nun veıika ile verilmiyeceği 
ilin edilmiş olmasına rağ

men bu günden itibaren 
buğday ve çavdarın vesika 
ile dağıtılmasına başlan

mııtır. 

Berlinde kumaş ve kun· 
dura mağazalarmın bom
boş olduğu görülmektedir. 
Bunlar ancak pek fazla la
zım olursa alınabilmektedir. 

Paris, 9 lRadyo] - Na
zırlar Mecliıi bu gün saat 
18.30 da toplanmıştır. 

Saat 17 de Başvekil Da
ladiye Amerika ve Roman· 
ya büyük elçilerini kabul 
etmiştir. 

Berlin 9 (Radyo) Ams 
terdamda çıkan bir gazete 

, nin muhabirinin lierlinden bil
dirdiğine göre Alman siya
si mahfillerinin dikkati şark 
cephesinden ziyade garp 
cephesine teveccüh etmiş 

bulunuyor. Garpta bir şeyler 
hazırlanmakta olduğu kana 
ati Alman devlet adamları 
üzerine gittikce artmakta
dır. 

Londra, 9 (Radyo) -- İn
giltere Kralı dün ha va üs 

}erini ziyaret etmiş ve bu 
arada Alman filosuna karşı 

ltt ltne dair beyanatta 
~•t ._?'Uştur. Başvekil, Hit
~t ~tddetle hücum etmiş 
b'- ~bin mesuliyeti baştan 
~~) ,

1 
aten Almanyayı kont

~~l tında bulunduran müs
ltr. l'tfüne aiddir. Demiş· 

harekete geçen hava kuv
vetlerinin subay ve erlerile 
şahsen görüşmüştür 

Herhangi bir ihtimale 
karşı bir ihtiyat tedbiri ola
rak Londra hayvanat bah 
çesindeki bütün zehirli yı 
lanlar öldürülmüştür. 

Almanya da çavdar, arpa 
ununun müstehliklere yal-

B<alıkesir Askeri Satın 
i\ lın•ı K•,nıisy•,uııudan: 
ı - Baltkeıtr merkez btrlaklerJnln ıhtı1acı için 145 

ton ot •• 110 ton Hman a9,k el111ltm•1• lloaulmuıtur. 
2 -- Otun mubamm•• bedelt 4350 lira, teminata 326 

lira 25 lır.uruı, Hmıanın muhammen ftatı 1650 lira, muvak· 
kat ttmlnalı 120 l~radır. 

3 - lhsle 13 eylul gJg çarıamba gGaQ aaat 11 de 
Balakeılr Kor HhD alma komfıyonunda ayrı ayrı yapıla

caktır . 

4 Evuf ve ıeralt her gln komlıyoaunda 16rtHebdfr. 
5 - Taliplerin muYakkat temiaatlarlle birlikte mes· 

kur gDn •• ıutte koml•yon• mGracaatları ilan olunur. 
4·1 276 

• 

Balıkesiı· Askeri Satın 
ima koınisyonundaıı: 

-- Balıku ı r, Su11jırhk, Ban~ırma, K6tahya biri klert 
un thttyaçla.rı olan bln yirmi beı ton un kapah zarfla ek· 
ııltmeye konulmuıtur. 

2 - Her yere lHİlm edilecek unların miktarları ve 
muvakkat teminatları •t•iıda yazılıdır: 

3 - ihale 18-ey}ft\ 939 ıGnl ıa•t 17 de BahkHlw 
Kor Satın A.lma Komlıyonunda ,apılacaktır. 

4 - Enaf •e ıartlar l1taoltul 1 Ankara levazım lmlr· 
ltil ve ko'ordu ıahn alma komlıfoolarıada 16rllebtllr. 

5- Ekıtltmeye konulan 1025 ton un toplan teldtf 1apı· 
lacaiı gibi her ıarnlzoaa alt mtktar fçfa de ayrı ayrı tek
lıf •e ihale 1apılabtlır. 

6 - Taliplerin mu•alckat teminatlarını ba•I teklif 
mektuplar1nı ihale 1aattaden bir 11at ev•ellne kadar lro• 
mtı1ona makbuz mukabili te11tm etmeleri !O•umu tll• 
oluaur. (Poıtada •akı 1Hlkmeler mateber detıldır.) 

Mu,alııkat temio•tı Miktarı Garnls•nua 
L•ra Kr Ton lımt 

5625 no soo Bahkeıtr 

1 ~3 7 5 ) J 50 Suııjırlı" 
2015 62 250 Bandırma 
1078 13 121 K&tahya 

9955 25 

nıı vesika ile verilmesi Eko
nomi Nazareti tarafından ka 
rarlaştırılmıştır. 

Pariı, 9 (Radyo) - Fran· 
sız umumi karargahının bu 
sabahki tebliği: 

Karada bütün cephede 
ilk hatlaramız faaliyete geç 
miştir. Bu cephede Alman 
arazisi dahilinde bulunan 
ormanın bir kısmı elimize 
geçmiştir. Bu orman bir çok 
tuzak tertibatile dolu bulun 
muştur. 

Hava kuvvetlerimiz hare
ketlerini kara kuvvetlerine 

1 uydurmaktadır. 
Bern, 9 (A.A.J - Cenev· 

reden Berne gelen maluma· 
ta göre iyi haber almakta 
olan Cenevre mahfilinde 
Almanlar Polonyanna kendi 

1025 Yekun 
4 1 - 279 

işgalleri altında buluna11 
kıımında bir hükümet ku
rulması esbabını hazırlamak 

niyetindedirler. Almanlar da 
hükumeti tanıyacaklar ve 
icabında onunla bir sulh im
zalıyacaklardır AJmanyanm 
himayesi altında teşkil edi
lecek olan Polonya hükume
ti Pilsudskinin ananesine de. 
vam etmekten hali kalmıya· 
caklardır. 

Almanya - İngiltere 
arasındaki kablo 

işlemiyor. 
Londra, 9 (Radyo) 

Amerika Birleşik Devletleri· 
le Alm.anyayı birbirine bağ
lıyan lngiltere ile Almanya 
arasındaki kablo 3 eyhilden 
itibaren kesilmiştir. 
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TURKDILi 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neıriyat müdürü 
FUAT BİL 'AL 

Yıll ıtı: 800, altı a} 1ıtrı 400 kr . 

Sa:yısı (3) kuruştur. 

Adres: Bttlıkf','fir Tiirkdili 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bir borca karşı birinci aı · 
ra ve birinci derece ipotek-
li olup yeminli üç ehlivu
kuf tarafından tamamma 
(7105) lira kıymet takdir 
edilen tapunun şubat 937 I 
teşrin ve 21 numarasında 

kayıth Bandırmanın Paıa
ltayırı mahallesinde vaki da
iremizce açık artırma ile sa- 1 

tqa çıkarılan bir bap hane
nin ikinci artırma gününün 
20-10·939 cuma olduğu tas-

. bihen ilan olunur. 

TÜRKDILİ 

1 
Türkdili matbaası 

Vallyet matltaaıı T6rkdtll matbaa11 adı eltı•tla ı•s•t••t:ıı n ıdarHl•d• faallf 
... 

19'•1ttlr. ıiJ' 
14 Seaetln bert m•atazaman çıkaa 'H kartlerlae htzmet eden «TÜRKO 

ıaaeteıl ltu ••retle daha r••lt ltfr ıelrılde çahım•I• bathror. 

Türkdili matbaası 
Ucuz. te•ls •• ı6ratle .. trkeı6n ıhllyıçla1111a ee••p Yerecek, herl&Hl 

edecek bir ıekle koaulmuıt•r I•' Reıml •• la•ı•ıl mle11t1elere aiti defter •• her tirli .. d•eller, malı.bll• 
da •etlyeler, lısart•latler, sarf •e kllıt baıhkları, zarif ıelrtlde tabeclıllr. 

Kitap •• mecmva ba11lır, ctltyapılar . 

Turkdili matbaası 
Uer yerdea ılparlt kaltul eder •e lıtentldtjl ıekllde bıaırlar . I' 

Dikkat : Matbaa tılerlle alllradar her ttbl6 mulaat.•r•t için ıu adreı• ti 
racaat edllmelldtr: 

Türkdili matbaası - Balıkesir 

KIRTASiYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Balıkesir Emniyet 

Müdürlüğünden: 
1 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

t, ... 

İatanbul Taksim Cumhu
riyet caddesinde otomobil 
ticaretevi adresini taşıyan 
levhaya bağla olarak bir 

otomobil anahtarı buluna
rak Emniyet Müdürlüğüne 

teslim edilmiştir. Sahibinin 
zuhurunda sözü geçen mü-
düriyete müracaat etmeai. 

BandırmC( sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Bandırma hazinei maliye
aine izafeten vekili Hüsnü 
Özbek tarafından müddei
aleyh Paıa me.cit mahalle
sinden yoiurtcu Halit cere 
aleyhine açılan bir bap ha
nenin izalei ıuyu daYaıı so
nunda: Pqa me.cit mahal-

1 Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kciğıtlor 
ı'·--·~·~ 

lesinde sağ tarafı Kaymak lir ve artırma günü 23 - 9 - yüzde yedi buçuk t~ 
Fatma iken halen kundura 939 cumartesi günU saat 11 ahnar. Delliliye maır•:,d' 
cı Kamil kızı Ümmügül evi olarak tayin kıhnmıştır. tapu harcı alana 'l/e ·"1 
sol tarafı Paşayiğitli Ömer Birinci artırmada muham borçları mal sahibine •• -~ 
ve ismail karısı Hafize iken F la .,... men kıymetinin yüzde yet- Şartname açıktır. az • _,JI 
şimdi necip oğlu kahveci · 111"·. 

miş beşini bulmazsa arttı lümat almak • istıye · ~ 
Hamdi eYi, arkası tarıkı fP' 

ran.ı.n taahhüdü baki kal-· ve bir itirazı olanlann _.J 
bas önü tarıkı im ile çev _. ... 

mak üzere ihale ikinci art- hukuk 938-425 nu ~ 
rili 50 lira kıymetinde ta- .,... 
punun 16 haziran 938 tarih tırma olan 9-10 939 pazar· dosya zımnında satlf f' 
ve cilt 15 53 numarasında tesi günü ıaat 11 re bırakıl- murluğuna müracaat ;,, 
kayıtlı 137 metre murabbaı mış ve bu gün en çok art- meleri ve arttarmanı~ ,11' 
üzerindeki tahtana bir ka- taran üzerine ihale edilecek· dırma aulh mahkemet1 ~ 
ranbk harap oda ve fevka- tir. nunda yapalacağı H•o 
ni harap bir odayı havi bir 
bab hane on beş gün müd
detle artırmaya çıkarılmıt · 

Arttırmaya İf tirak için nur. 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balıke•ir 

"" -


