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liitler Garp cephesine gidecek. 
~----~~--~--~--~--N-~--········--~~~--~----~--~~~--~ 

Ren nehrinin sahilinde şiddetli topçu ateşi başladı. Rusya ile 
Almanya arasında Polonyadaki huduöları üzerinde henüz 

ı>,,. 
bir anlaşma hasıl olamadı. 

~tp •ı, 25 [ Radyo ) - mahdud bir haldeydi. Son 
' Cephesinde Almanla- iki gün zarfında nehirin iki 
~ •iddetli faaliyetinden tarafında şiddetli topçu ate-
~~ F ransıı.lar bazı iler- şi açılmıştır. 
~I er kayd etmiştir. Bu Hava muharebelerinde 
\t,'b:eler geniş olmamakla Fransızlar muvaffakiyetli ne
t)t t entresandır. Şim- ticeler elde etmişlerdir. Bun
'i kadar Ren nehrinin lar; yalnız avcı tayareleri
~u ateşi nin değil bombardıman ta-

~ Büyük Millet Meclisinde: 

Milli Müdafaaya: 
20 Mil YON LiRALİK TAHSİSAT VERİL-
4, MESi KARARLAŞTIRILDI. 

~):ara, 25 (Hususi] - hariçten geti.-iimesine za-
tli.. Millt:t Meclisi bu ruret hasıl olduğunu söy 

)'t' Mazhar Germenin ri- lemiş ve anason ekiminin 

..,İlı)~de .. toplan~ı~tır. serbest bırakılmasını iste-
'- Mudafaa ıhtıyaçlan- miştir. 
~ "'f d'I k .. · · 197 e 1 me uzere inhisarlar Vekili Raif Ka-
Q4"et ·000 liralık tahsisata radeniz söz alarak anason 
1~ erı 20 · ı 1 · J k ı L ~~•I mı yon ıra 1 ekiminin yalnız Çeşmeye 
'\b,.1 ide tahsisat verilmesi h d'l d' - · · b' k " edil . . asre ı me ıgını ır ço 
~ "~lia bnııtdlır. yerlerde istihsal olduğunu, 

~ un an sonra ara- . 
flit t'Jriıi k 2 . ancak bu ıshtihsalatın ihti-
~ anununun ncı k 1 k 

~i, ~'tıa bir madde ilavesi yacı arşı ıyaca halde ol-

~i._ 1;ıbu~ vakıflar tamiratı madığını söylemiş Vt: geti
'i it., O bın lira ödenmesi rilecek anasonun 20 25 
~, •rlaştırmııtar. Müte· ton arasında olduğunu ilave 

\ )ı~ _l~hisarlar idaresinin etmiştir. 

-
yarelerinin de düşman ta
yarelerine her cihetce faik 
olduğunu göstermiştir. Düş
man zayiatı en aşağı Fran
sız zayiatına müsavidir. 
Fransız kumandanlığı, düş

man zayiatına aid rakam
larda yalnız Fransız toprak
larına düşen tayarelerin mik
tarını bildirmektedir. Hal
buki bir çok Alman taya
relerinin hudud ötesine düş 
tüğü görülmüştür. Bunların 

zayiatı hakkında kati bir 
rakam yoktur. 

Berlin, 25 !Radyol 
25 Ağustos 1939 tarihli 
ademi tecavüz paktının mu 
saddak nüshaları Berlinde 

(Sonu üçüncü sayfada) 

İN ÖNÜ --
Yugoslav büyük elçi

sini kabul etti. 
Ankara, 25 (Hususi) 

Cumhurreisimiz İnönü bu 
gün saat 16.30 da Ankara· 
nan Yugoslav elçisi olup 
büyük e lçiliğe terfi edea 
Sümenkoviçi mutad mera· 
simle kabul etmiştir. 

Sümcnkoviç büyük elçi 
sıfatile itimadnamesini Cum· 
hurreisimize takdim etmif, 
merasimde Başvekil ve Ha
riciye Vekaleti vekili Refik 

Saydam da hazır buluıı :n uştur· 

· SovyetDerDe9 lnglDte
re - Fralfil~a ©ıra~ınc:ıı 
cctıakJ görüşmeler D 

S©>"'ye~ ~IYlsyalnlolill IL©>lill<dlıra 
se'ffDırn yall<olill ~amalill<dlaı Haaı

'ffall<sa maO~maı't "'eıre<eeka 
Londra, 25 (Radyo) - İngiliz Hariciye Na

zırı Lord Ha lif aksla Sovyet Rusyanın Londra 
büyiik elçisi Maiski arasınd_aki görüşmelerde 
vaziyet uzun uzadiye tedkik edilmiştir. 

~ •çın hariçten getire Müteakiben mebuslardan 

~I 'lnason gümrüğünün Hasan Hilmi ve Ziya Gev· . 
~~'besine aid kanunun her Etili söz almışlar, aynı 
~t ''esine başlamıştır· mesele üzerinde müt alealar 

Sovyet büyük elçisi derhal hükumetile 
temasa geçerek müstakbel hattı hareket 
hakkında Halif aksa mümkün mertebe çabuk 
malumat verecektir. 

~ alan bir mebus lnbi 

~)-L.. : İdaresinin ihtiyacım da bulunmuşlardır. Neticede 
~._, Ç İnhisarlar Vekilinin izahatı 

L · t. il Cflbe anason istih 
~ )ttdc karııladığını, baş- kafi görülerek kanurıua 
~İta e bu mahsulün ekil heyeti umumıyesı kabul 
~i, ~ ll'ıÜsaade edilmedi- cdilmiıtir. 
..,..&\ti 'taıede bir aene Meclis pazartesi günü 

olıaadıiı takdirde toplanacaktır. 

Paris, 25 (Radyo) -- Fransız Hariciye Na
zareti müsteşarı, Sovyet Rusyanın Paris el
çisini kabul ederek uzun müddet görüşmüş
tür. 

Her iki mülakata büyük ehempıiyet atfo
lunmaktadır 
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r~~~~E~iR~~H~~~E~R~L~E~R~i~~., hk okulöüret~e~ 
•-----------------• arasında nakill~·., 
Vilaye imizde zelze- Orta tedrisat şube ail:::·:·:!~::~::i ;:ı;~ 
leriin yaptıgw ı tahrı'bat. müdürü dün gitti. ~~: ;;~a:~~~r·ö;;::~ 

Necatibey Öğretmen oku- rinden Maarif Vekile -1 
ıu d' kt" )" ~ d nakilleri yapılanlar şıJll 

Zelzele bilhassa Bürhaniyede şiddetli oldu. 
Ayvalık ve Bürhaniyede bazı binalar yıkıld1. 

Zelzele Dikiliye nisbetle 
hafif olmakla bert:ber Ed
remit, Ayvalık 'fe Bürhani 
ye kazalarında oldukça şid
detli olmuştur. Bilhassa 
Bürhaniye kazasmda bir 
çok evler yıkılmışhr. Vila
yet merkezinde hiç bir ha 
aar yoktur. 

Bürhaniye kazasında: 
Zelzele Bürhaniye iskele 

ıi , liman ve gümrük daire 
)erile bir kaç evin duvar 
lara, kaza merkezinde Bü
yükcami ve yeni hükümet 
binasında çatlaklar, Gömeç 
nahiyesinde 40, Osmaniye 
nahiyesine bağlı Yaya kö
yünde 52, Hacıosmanlar kö
yünde 23, Kuruderede 3 ' 
Balhcada 4, Kurşunluda 'l. 
ev kısmen yıkılmıştır. 

Edremit kazasında: 
Bu kazada bazı evlerin 

cam ve kiremitlt~ri kırılmış 
Ye bir, iki duvar çökmeıi 
olmuştur. Zarar şimdiye ka
dar başka bir hasar kay
dedilmemiştir. 

Ayvalık kazasında: 

Bu kazada da bazı çat
laklakiar ve duvar çökme
leri olmuştur. Altınova jan 
darma karakol binasının 

merdiven ve duvarı kısmen 
yıkılmış, bir jandarma ba
şından yaralanmıştır. Bat· 
kaca bir hasar olmamıştır. 

Dün de muhtalif fasılalarla 

zelzele oldu: 
Şehrimizde muhtelif fasıla

larla hafif surette yer sarsıntı
ları devam etmektedir. Dün 

uat 18 buçuğa doğru şiddetli· 
ce, öğleden evvel de iki defa 
hafif zelzele hissedilmiştir. 

Vilayet, Bürbaniye, Edre· 
mid bavalisinde zelzelenin 
yaptığı tahribatla yakından 
alakadar olmaktadır. Bu 
maksatla Vali Recai Güreli 
pazar günii Bürhaniye ve 

Edremide gitmiş, yerinde 
icap eden tedbirlerin alın

ması için emirler vermiştir. 

Valimizin tedkikleri. 
Valimiz Recai Güreli pa

zar günü beraberinde Ma
arif ve Nafıa Müdürleri oldu
ğu halde Edremide, oradan 
da Bürbaniye ve Gömece 
gitmişler, tedkiklerde bulun
mu.şiardır. Vali Edremidde 
inşaata biten Edremid ilk 
okulunu gözden geçirdikten 
sonra geç vakit şehrimize 

avdet etmittir. -
Yeni Öğretmen okulu 

müdürü geldi. 
Şehrimiz Necatibey Öğ

retmen okulu direktörlüğüne 
t~yin edil~n Gaziantep Lise
ıı Müdürü Nurettin gelmiş, 
vazifesine başlamıştır. 

Gençlik Kulübünde bu 
günkü toptant1. 

Şehrimizdeki Gençlik Ku
lubü bu akşam eski azala
rını toplayarak kulubün al· 
dığı yeni şekil üzerinde gö
rüşecek ve bed~n terbiyeai 
kanununun nasıl ve ne su-
r:tle tatbik edileceği ve ona 
gore alınacak tedbirler izah 
edilecektir. 

Bu münasebetle hir çay 
verilecektir. 

-
Sınd1rgı bisikletcileri 

şehrimizde. 
Sındırgı Halkevine men

sup Kamil, Servet, ibrahim 
ve Aliden mürekkep bir bi-
sikletci grubu pazar günü 
şehrimize gelmişler ve Hal
kevinin misafiri olmuşlardır. 

Gençler şehrimiz sporcu
larile samimi görüşmelerde 
bulunduktan sonra akşam 
üzeri terar memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

ıre or ugün en terfian 
Maarif Vekaleti Orta ted- dar: 1 
risa t birinci şube müdürlü- Erdek merkez okul~ ~.il 
ğüoe tayin edilen Reşad retmeni Hacer Aktel ~ 
Tardu dün İstanbul yolu ile liye, Gönen Tuzakçı " 
yeni vazifesi başına hareket ·ı meni Haki İstanbula, ~'51 
etmiş. istasyonda Parti ve lık Bağyüzü öğretoıeıı• ti'' 
Belediye başkanları, Maarif 

1 kı ve İsmiye Denizliye. ti 
Müdürü, Öğretmen okulu I ran merkez okulu öğte ' 
Lise, ilk okul öğretmenleri: ni İsmet Aktüre ErziaıC' 

talebeleri ve bir çok tanıdıkla- Bandırma üçüncü okul 
rı tarafınları uğurlanmıştır. 1 retmeni Emine Yur 1 

Sekiz, on yıl kadar önce fstanbula, KaramankCSY ~ 
öğretmen okulunda öğret- retmeni Muzaffer Bu~ 
mer_ı olarak bulunan, bilahe- Gön~n ilk okul öğre ,,1 
re lzmire tayin edilen Re Semıha Çoruba, 1 
şat Tardu üç yıl önce öğ- kez Gazi okulu öğretıııat el 
retme~ okulu direktörlüğü- r~nden Fevziye Bil~cije~tl 
ne Edırne öğretmen okulu zı okulundan Hurıser _:~ 
direktörlüğünden gelmişti. bula: İ~~i~di okulu ff'~ 

Kendisi gerek halkın, ge- menı Munıre T opçude~ 
rekse her derecedeki okul- saya, Gömeç okulu 
lardaki arkadaşlarının derin meni Hilmi Bostancı ti' 
sempati ve muhabbetini, 0 saya, Edremid Giire 
nisbette talebesinin de sev- öğretmeni Sabri Ô~ · 
gı ve saygısını toplamı, Trabzona, Sındırgı 
değerli bir idarecidir. okul öğretmeni Sadiye 

Bu itibarla kendisinin Ba- cay lstanbula ve Fatıll• 
hkesirden a yrılaşı teessüle ner İzmire, Bandırdl• 
karşılanmış, fakat terfii de köyü öğretmeni Hadiye 
aynı şekilde memnuniyet Elazıga, Kayabey illı1.tl 
uyandırmıştır. Kendisine ye- lundan Şaziye ôzraP " 
ni vazifesinde muvaffaki· " O bula ve Karacalar kuY 
yetler dileriz. '-•1

' retmeni Balkiı Kulal'Y 
lstanbula nakledilnıittit· -~ . 

Orta tedrisatta dün 
dersler başlad1. 

Lise, orta ve öğretmen 
okullara dünden itibaren ted· 
risata başlamışlardır. 

Yeni hazırlanan talimata 
göre sabahtan öğleye kadar 
beş saat ders ve öğleden 
sonra da iki saat mutalea 
yapılacaktır. - --

Trende gelirken ölmüş 
Erdeğin İsmetpaşa ma

hallesinden kasap İsmail 
müpte_la o~duğu hastalığını 
tedavı ettirmek ÜZ "re Ban
dırma trenile şehrimize ge . 
lirken ölmüştür. Keyfiyet 
müddeiumumiliğe bildiril 
miş ve yapılan muayenede 
İsmaiiin ecelile öldüğü 
anlaşılmıştır. 

-
Daimi Encünıeııİ" 

toplantısı. 
Vilayet Daimi Encil 

dün Vali Recai GO 
başkanlığında topl• 
dairelerden gelen evr•lıl 
kik ve müzakere et 
sonra toplantıya 

miştir. --
Tapuya memur 

nacak. 
15 Lira asli maatl• 

rimiz Tapu Sicil d,i 
bir memur alınacaktıt· 
lipler arasında 28 eyl01 

tembe gtinil saat 10 ~' 
pu dairesinde müsa~' 
tihanı yapılacaktır. 
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~rikanın Varşova 
~f isi neler anlatıyor? 
t, ~ •tiı, 25 f Radyo) - Am
~ •ııın V arşova büyük el· 
~~.8iikreş yolu ile bu gün 
fo, ıac geJmiştir. Sefir Po 
~ '•da cereyan eden hidi 
~ ~t ttraf anda bütün fecaa 
tlı ~ . gazetecilere bilha11a 

11-hatı vermiştir: 
\~irin Varşovada otur
ıt eve Alman tayareleri 
,t rtıba atmıılardır. Bun
~ 6 sı infilak etmiştir. 

ttt' llıerikan bayrağı ve işa 't/ Olduğu halde Amerikan 
' '"eti kasden bombalan
~t~•r · Şehirdeki diğer ec
t 

1 Sefaretler de aym şekil-
t~.. .. v t y ... avuze ugramış ır. 

~ 0 lda tren 70 sefer bom 
~tdırnana tutulmuş, tren 
~~ kaçan ve tekrar 
l'tt~tat dönmek istiyen halk 
tıı tllyöz ateşine tutulmuş· 
tt~· Bu suretle halka deh
~~ '-lrnak istenmiştir. Elçi 
~I 0ııyadan ayrılışına kadar 
'ıt~•rıların beş bin tayare 

•ndığını ilave etmiştir. 

- -
~itler garp cephe
( sine gidecek. 
~tarafı birinci sayfada) 
,,;Yet sefiri arasında teati 
~. "ınuştur. t' Garp cephesine gidecek: 
ıtttı ndra, 25 !Radyo) 
'İıı er Yakında Garp cephe
~i ~ R'İdecektir. Lehistanda · 
~-t~lrnan - Sovyet budud 
~.,tının kati şeklini aldı
~!>• ~air olan haberler tek
~~ tdılrnektedir. Bir hafta 
gt '°ti hududu tesbit etmek 
,:t't Rusyaya giden Al
~-~ •skeri heyetinin bu 
~~ •atta daha bir müddet 
lhl~ovada kalacağı anla· 

\' •ktadır. 
~ lpılan bu aksime göre 
~ ~ttler, Baltık devletleri
l,._ lrpatlar a rasmdaki bü
~ 

1 
•evkulceyş noktalarını 

?. etmişlerdir. 
~k '11e Hitler; petrol mın 

rı''1nı kaybetmiştir. 
t~ ~lllar Hitler için öldürü
~~" •r Yara olacaktır. Mos· 
~~ Nazilerin istediği ip
~,~ 1 nıaddeleri verecektir. 
~İld ölt Berlinin iıtediği şe-

t değil. 

1 
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Varşova 

çarpışıyor. 

Paris, 25 JRadyo) - Al
manların Varşovaya tayare 
hücumu bütün şiddetile de
Yam etmektedir. Varşovada 
hasara uğramadık gerek hu
susi ve gerekse resmi hiç 
bir bina kalmamı,tır. Sivil 
halktan ölenlerin miktarı 

fazladır. 

Buna rağmen halkın yük
sek maneviyatı devam et
mektedir. Varşova elan mu· 
ka vemet etmektedir. 

Bir Alman tebliği de Al 
man - So~yet kıtalarının ka
rarla,tırılan hat üzerinde 
harekitmm devam ettiğini, 
V arşovanın müteaddit defa 
bombardıman edildi&'ini bil
dirmektedir. 

-- -
Almanların Belçika hu
dudundaki haz1rlıkları 

Paris, 25 (Radyo) - Al
manlar halen Belçika hu 
dudunda büyük askeri tah 
tidat yapmaktadn. Hu mın

takadnki bütün köylerde 
yollar kamyondan geçilemi
yor. Gerginlik o kadar art
mıştır ki halk şaşkın bir 
haldedir. Gıda fiatları git
tikçe artmaktadır. 

- -
Yeni neşriyat : 

Ülkü Edebiyatı 
Edebiyatta «Sanat san

at içindir» diye bir kaide 
vardır. Bu kaideyi hırpala 
mak üzere H. Basri Çantay 
tarafındın yazılmıştır. EY
velce kısmen gazetemizle 
de intitar eden bu müna
kaşalı eserden birer tane 
edinmelerini her edebiyatcı 
gencimize tavsiye ederiz. 
Fiatı 20 Kuruştur. 

Zeka Demetleri 
Çok zarif fıkralardan, in· 

ce litifelerden ve faideli 
cümlelerden mürekkeb olan 
ve her aile kütübhaneıine 
emniyetle konabilecek bu · 
lunan bu eser de H. Basri 
Çantayındır. İki gün evvel 
çıkmıştır. Netelenmek iıti· 
yenlere tavıiye ederiz. fia
h 40 kuruş. 

1 Balıkesir Askeri Levazım Müdürlüğünden: 
Korun Ayvahktaki süvari bölüğü hayvanatı için alı

nan yirmi dört bin kilo kuru ot için müteahhit Salim 
Kotra namına Edreınitteki topçu alayından 2217 /939 tarih 
ve 4/19 cilt ve 344.269 sayılı ayniyat makbuzu He yine 
süvari bölüğünün yulaf müteahhidi Şeref Eğinlioğlunun 

en son taksidi olarak teslim ettiği yirmi iki bin kilo yula
fın Edremitteki topçu alayından aldığı 1217/939 tarih ve 
4/1 cilt ve 354.251 sayılı ayniyat makbuzlarını zayi ettik
lerinden yerlerine yenileri Yerilmiş ve diğerlerinin hükmü 
kalmad ığı ilan olunur. 

Edremid asliye hukuk ALENİ TEŞEKKÜR 
mahkemesinden: 

Edremidin Hekimzade ma
hallesinden olup Havran na-

hiyesinde evkaf fabrikası 

işcisi Süleyman oğlu Hüse-

1 

yin Taşın Bursanın Hacı Ha
san sokağı 13 numaralı ev-

i de iken halen nerede oldu-
1 ğu belli olmıyan karısı Mü-

nevver aleyhine açtığı bo
şanma davasının ilanen ya · 

pılan tebliğatlara rağmen 

gıyabında yapılan duruşma-

lar~ sonunda müddeaaleyha 
hukuku zevciyete riayet et 

memek kasdiJe bir gün ko
casının evde bulunmadığı 

Hakkımda isnad olunan 
zimmete para geçirmek mad
desinden dolayı asliye ceza 
mahkemesinde mevkufen de
vam eden mubakememde 
vekilim Avukat Kasım Sa
mi Payhnm kanun yolların
dan yapmış olduğu çok de
ğerli müdafaaları ve bu 
uğurda sebkeden gayretleri 
dolayisile beraet etmi, oldu
ğumdan vekilim mumaileyh 
Avukat Kasım Sami Payh
ya karşı medyun bulunduğum 
teıekkürün gazeteniz vası
tasile ifasını rica ederim. 

Bahkesirin Eskikuyum-
cular mahallesinden 

Emin Üser 
bir sırada eşyalarını bir 

kamy~na koyarak Balıkesir 

semtine doğru gittiği ve ta

rafların bir daha bir araya 

gelip geçinmeleri imkanı 
kalmadığı dinlenen şuhudun 

Kayıp tasdikname 
1 • 

1 939 Senesinde lstanbul kız 

l lisesinin dokuzuncu sını
fından aldığım tasdikname
mi kaybettim. Yenisini ala-

şahadeti ile sabit olduğun

dan boşanmalarına ve müd

deaaleyhanın üç yüz gün 

mnddetle evlenmekten mem
nuiyetine ve masarıfı mu

hakeme yedi yüz otuz dört 
kuruş ile ilan harcı olan dört 

yüz kuruşun da müddeaaley

haya yükletilmesine 1717 /939 I 
gün ve 327 esas ve 490 ka 

rar numaralı ilimile hükme 
bağlandığından işbu ilanın 

tarihi neşrinden itibaren on 

beş gün zarfında müddea

aleyha Münevverin mahke
meye müracaatla ilamını is

tihsal ve kanun yolları

na müracaat etmesi işbu 

müddet zarfında kanun 
yollarına müracaat etmediği 
takdirde hükmün iktisabı 

katiyet edeceği gıyabi fık

rası hükmiyye makamına 
kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 

cağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Balıkesir askeri bas-
tahanesi - · Doktor 
Ata yanında 1952 

Nedime Atalay 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 
FU A. T BİL' AL 

Yıllığı: 800, alt ı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adıes: Haltlle~ir 7'ifrkdili 
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Balıkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlük bioasile müştemilatı

nın bulunduğu arsanın arka c~phesine yapılacak ihata 
duvarilt yan cephelerine çekilecek tel örgünün inşası 
8 - 9 - 1939 gününden itibaren 20 gün müddetle eksilt-
meye konulmuştur. ' 

İsteklilerin plan ve izahnameyi görmek ve keşif bedeli 
olan 1168.90 liranın °/0 7.5 teminat akçasını yatırmak 

üzere 27 - 9 - 1939 günü saat 16 ya kadar Balıkesir İn-
hi!tarlarına müracaatları. 4 - 1 - 292 
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Bahkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bandırma birliklerinin ihtiyaçları olan 16 ton 
nohut açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tahmin edilen bedel 1280 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 96 liradır. 
4 - İhale 28/91939 perşembe günü saat 11 de Balı

kesir kor satın alma komisyonu binasında yopılacaktır. 
5 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 
Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarile 

birlikte komisyona müracat etmeleri. 
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Bahkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bandırma birliklerinin hayvanatmın ihtiyaçları 

olan 56 ton kuru ot açık eksiltmeye konulmuftur. 
2 tahmin edilen bedel 1680 lira ve muvakkat te 

minatı 126 Jiradar. 
3 - İhale 28 9 / 939 perşembe günü saat _16 da 

Balıkesir kor satın alma komisyonu binasında yapılacak

tır. 

~~-:+.~~~~~~-
~ . 1 KiRALIK EV . 

1 
Camikebir caddeıi üzerinde ve itfaiye garajı ".'~ 

şısındaki Kepsütlü Hacı Oım3:.!1 oğullarına aid .. 0;~ 
• yük bina kiraya verilecektir. Ust katta üç buY it 

m 
oda ile bir salon, orta katta iki oda bir salo11, ;f. 

katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve ar'~ 
~ mutbah ve elektrik ·tesisatı bulunan bu bina kırta1 
rı~ verilecektir. Talip olanların şu adrese müracaatlar• 

~ . 

Müftü Bedestanında kunduracı Mustafa Kepsiitltı 

Bandırma sulh hukuk 

Bandırmanın Hacıyusuf 
mahallesinde Körpeağaçlı 
Mustafa karısı Samiye ta
fmdan müddeialeyhler za
hireci Karabekir, Hüsniye, 
Fatma ve Zehra aleyhleri
ne açılan gayri menkullerin 
şuyuunun izalesi davası so-' 
nunda · taraflar arasında 1 

mahkemesinden: 
bt' 

çevrili · ve ü:ıerinde 0et il~ 
dükkanı olarak kull•P' e' 
barakayı havi ve kısı11 ti'' 
nalbant dükkanın cif'~ . 
ihtiva eden 139 metre , 

ıtl 
rabbaında beher metre e~ 

. osıJl 
rabbaı 5 lira muha rJ# 
kıymetli arsa. Yine taP'°'" >' 

' ""' aynı tarih ve 5 sıra 0 rıı'' 
rasında mukayyet Dere <)*' 

4 Evsaf ve fartlar her gün ko isyonda görülebilir. , 

müşterek bulunan tapunun 
936 tarih cilt 49 sahife, 123 
de mukayyet Bandırmanın 
Haydarçavuş mahalleıinde 
şarkan Şerif arsası iken ha· 
len han, şimalen Park cad· 
desi, garben mülkü arsası 
iken halen hanesi, cenuben 
sahibi senet iken halen Ka
ra Bekirin inşa ettirdiği 

zahire mağazası ile çevrili 

tahtani bir oda, fevkani 2 

oda, ön . tarafı boş arsa 

olan maa müştemilat 

muhammen kıymeti 500 lira 

ha ilesinde, şark an Ağ4l ı:t 9 
man arsası iken hale tP 
metrelik yoJ1 şima,en p 1 
bak zade Hüseyin ikeO ı:ıe' 
len Deydinli Akif, g;ar ıe~ 
belediye arsası iken btJıı~ 
Süleyman Balcıoğiu, '~Jı' 
ben yol iken halen be el' 
ye arsası ile çevrili 57 ııı "'~ 
ret murabbaı tanıa0J1 

1 
Jira muhammen kıynıed~ çı~ 
sa, 15 gün müddetle ~tf 
arttumaya çıkarıtrOı.!i~,
Art brma günü 9 1 O 93" l 

5 Taliplerin bel1i belgder ve muvakkat teminat)a-
rile birli tekomisyoııa müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Ballkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bahkesirde yeni yapılan Doğ-um ve Çocuk Ba

kımevi ve Köy Ebe mektebi kalorifer tesisatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak tesisatın keşif tutarı 5681 lira 34 ku 
ruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 

Doğum ve Cocuk liakımevi ve Köy Ebe mektebi ka
lorifer tesisatından mevcut izahat, yapılacak kısım kalo
rifer umumi ve fenni şartnamesi eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her gün Balı

kesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirlf':r. 
4 - Eksiltme 25/9/939 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat' 15 te Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde 
teşekkül edecek komisyoa tarafından yapılacağından is 
teklilerin mezkur komisyona müracaatları. 

5 İsteklilerin bu işe aid 426 liralık muvakkat te 
minatını İdarei Hususiye veznesine yahrdıklarına dair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ile ihaleden en az 8 gün evvel Balıkesir Vililiğine müra 
eaatla bu işe benzer 5000 liralık iş yaptıklarına dair ala
cakları ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte 
yukarıda yılı gün ve saatte eksiltme komİsyonu reisliğine 
müracaatları ilin olunur. 4 - 1 - 295 

değerinde bir bab ahşap ha 
ne. Yine tapunun 936-3 sı 

ra numarasında yazıJı Hay
darçavuş mahallesinde şar
kaıı sahibi senet iken ha
len Ömerköylü, şimalen yol 
iken halen hali yol ve Gül
süm, garben ve halen 12 
metrelik Şehit Süleyman· 

bey c~ddesi ile çevrili 45 
metre 74 santim beher met

re murabbaı 15 lira mu
hammen kıymetli arsa. Yi
ne tapunun ayni tarih ve 4 

ııra numarasmda yazılı 
Haydarçavuş mahaHesinden 
şarkan İlyas ve İbrihim iken 
halen nalbant Mustafa, şi 
malen Karacabeyli iken ha
len yorgancı Ahmet ve kıs
men belediye arsası, garben 
15 metrelik yol cenuben 
Rıza Ye Memiş iken halen 
Yakup Çavuş vereseıi ile 

zartesi günü aaar ~tt 
olarak tayin ediJmi~tır ıJe 
tırmaya iştirak için Y~10ıf 
yedi buçuk teminat 1 ,~ 
deJJaJiye masrafı · .,,e ::,f 
har~ları alana ve tti' 
borçları mal sahibine ..ı~ıı-' 
Birinci arttırmada ıntı et 
men kıymetinin yüzde 1,,. 
mit beşini bulmazsa .ır~ı -~ 
nın taahhüdü baki kaltı1 _.,ı 
üı.ere ihale ikinci artt•' ~· 
olan 25· 10-939 çarşa01b'~·~ 
at 11 e bırakılacak ve b&J ~' 
en çok arttıranın uıe ;~ 
ihale edilecektir. Şartıı~..,
açıktır. Fazla maliımal ~,-~ 
istiyenlerin ve bir •t~14f 
olanların sulh hukuk 9~, ,l 
numaralı dosya zımoın tf 
hş menıuruna müracıaat61~· 
lemeleri ve arttırmaoıl1 ~ef 
dırma sulh hukuk mab tll' 
salonunda yapılacağı 
oulour. 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balık.eti! 


