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Alman istihkamlarinın bazı zayıf noktaları vardır. Bu zayıf 
noktalar meydana çıkarılacaktır. · 

·- .... ~ -

Alman kıta-
atı Varşova- 1 

ya girdi. . 
11 Berlin, 8 (Radyo) 1 

= Umumi karar- 1 

gah tebliğ ediyor: .

1 11 
Alman motorlu 

:: kıtaatı bu gün 
(dün) saat 17.1~ 

ı • de Varşovayagir
li miştir. 
1 ~ -- ·-

Mısır kalben İngiltere 
ile beraberdir. 

Kahire, 8 ı Radyo)- Mısır 
Başvekili Taymis gazetesine 
Mısır ile Almanya arasın· 
daki münasebetlerin kesil· 
mesi üzerine Mısır bükü -
metinin, halkının kalben İn-
giltere ile beraber olduğu · 
nu söylemiştir. 

İsviçrede neşriyat 
kontrola alınacak. 
Paris, 8 (Radyo) - İsviçre 

hükümeti memleket dahil ve 
haricindeki neşriyatı kontrola 

ı almağa karar vermiştir. 

~ Alman askerlerinin top ateşi himayesinde ilerleyişi 

•ris, 8(A.A.) - Polonya bah neşredilen Fransız 

Askerlik stajı dolayisile endi
şeye mahal yoktur. 

~ ..... - -
Hükumet celb edilmiyenlerin iş ve güçlerile 'ktesınde harp devam et umumi karargahının harp 

edir. tebliğin~ nazaran yerine 

~~llıanlar henüz hiç bir göre az çok yahut çok 
~I ibuharebe kazanma ehemmiyetli mahalli ilerle meşgul olmasını tavsiye ediyor. 

'1-dır. mel~r başarılmış ve bu iler-
~p cephesinde bu sa- (Sonu ikinci sayfada) 

Ankara, 8 ( Hususi ) -
Başvekalet tarafından şu 

Ziegfrid istihkamlarında bulunan: :~!';~~ bir tebliğ neşredil-
~- ~..... •W.-'....eiiiıo A ı Memleketin bazı yerlerin-

~llıan askerleri arasında hoş- deki ihtiyat erleri bir buçuk 
ay talim, terbiye için asker-

D UtS uzJ uk var. lik kanununun ss nci madde-

~l't ' - sine göre silah altına çağı-
l' liI<AMLARDAKİ ASKER YiYECEK- rılmaktadır. Bu, memleketin 

~· 1-IA v ASIZLIKT AN MÜŞKÜL v AZI- her tarafına mahsus olma
~TE.. AVUSTURYALI ASKERLER yıp, mahdut mıntakalarana 

1 
aiddir. Nerelerde ve kimle 

1 lJGQSLA VY Ay A KAÇIYOR. 1 rin çağırıldığı celb mıntaka-
\\""Qlldra, 8 {Radyol - İs- man kıtaatı arasında mem· ları tarafından halka ilan 
-~:~ Nazaretinin tebliğine nuoiyetsizlik baş göstermiş- edilmiştir. Buna rağmen ilan 

egfrid hattındaki Al- (Sonu dördüncii sayfada) yapılmıyan ve ilin yapı· 

lıp ta çağmlmıyan bazı 

kimselerin askere çağırıhrım 
düşüncesile işlerini bırakıp 
memleketlerine dönmek ia
tedikleri görülmektedir. 

Yurd müdafaası bakımın
dan bu hareket takdirle 
karşıla mrsa da, işlerini bı

rakanlar şahsen müteessir 
olacakları gibi bu ticari ve 
imar faaliyetinin az çok 
durmasına sebep olabilir. 

Celb mıntakasmda bulun · 
mıyan veya celb mıntaka
sında bulunup ta celb edilmi
yenlerin sükunetle iş ve 
güçleriyle mefgul olmalannı 
tavsiye ederim. 

' 
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Sayfa : 2 

İhracı men edi
len yerli malla

rımız. 

Ankara, 8 (Hususil 
Beynelmılel vaziyetin aldığı 
son şekil üzerine memleket 
Ye ordu ihtiyaçlarının icabı-
na göre mahsul ve malları
mızın bir kısmının mem ve 
sevki İcra Vekilleri Heyetin
ce tasvip edilmiştir. 

Yüksek tasdike iktiran 
eden ve bu günkü Resmi Ga 
z.etede ilan edilen karama 
mede memleket dışına gön-
derilmesi yasak olanların 
başlıcaları şunlardır: 

Buğday, çavdar, arpa, 
yulaf, mısır, bezelye, fasul
ya, mercimek, patates, sa-
deyağ, nebati ve hayvaniyağ-

lar. keten tohumu, bilumum 
sığır, manda derileri. sabun, 
çay. kahve. kakau. canlı 
hayvanlar, kümes hayvan· 
ları, peynir, kağıt, mukavva, 
çinko levha, yün ipliği ve 
mensucatı, yapağı ve ma
mülatı, kükürt, un, irmik, 
petrol.. 

Alman askerleri ara 
_sında hoşnutsuzluk. 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
tir. Bu memnuniyetsizlik şu 
noktalardan doğmaktadır. 

1 - Sığınaklar insanlar· 
dan ziyade mühimmatı ko· 
rumak için kullanılmaktadır. 

2 - İstihkam dehlizlerin
de hava tertibatı bozuktur
Efradın bu istihkamlarda 
girmesi arasından çok va· 
kit geçmediği halde tenef
füs edemiyecek hale gelmiş
lerdir. 

3 Sığınaklardan ekse-
rısının inşaatı bitmemiştir. 

Binaenaleyh tam bir istifade 
elde olunamamaktadır. 

4 - Yin.e buradaki ef
radın yiyecek ve giyeceği 
gayri kafi ve gayri ınhhidir. 
Yine İngiliz İstihbarat Naza
retinin bildirdiğine göre Al
manyada vatandaşlarınm 

memnuniyetsizliğini şifahen 
söyliyen her Almana beş 

mark hediye edilmektedir. 

Fransızlar daha iyi 
mevziler aldılar. 

Paris, 8 1 Radyo) - F ran· 
sız tebliğlerinin kısa ve ihti
yatlı bir şekilde olduğuna 
hayret edilmemelidir. Dün 
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Ziraat Bankası 

Çiftçiye para veriyor. 
Merkez vilayete bağh na

hiye ve köylerdedi çiftçilere 
Ziraat Bankası tarafından 

arazi ve mallarına göre pa 
ra dağıtılmaktadır. 

Bir sene vade ile dağıtı
lan bu paraları çiftçi 7a
manında te\·di etmezse ol
baptaki kanunun maddesine 
göre emlakine haciz kona 
caktır. 

Ziraat Hankası tarafm
dan verilen paraları köy 
lüler dünden itibaren almağa 
başlamışlardır. 

İki kaçakçı mahküm 
oldu. 

Susığırlı ın Alibeyli kö· 
yünde 84 paket kıyılmış 
tütünle yakalanan Şamlı na
hiyesinin Armutalan köyün 
den Muhsin oğlu Yunus 7 
ve arkadaşı Hakkı da 6 al
tışar ay hapse ve 220 lira 
ağır para cezasına mahküm 
edilmiş!erdir. 

akşamki ve bu sabahki mev· 
zilerde ilerlemeler sayesinde 
ileri karakollarımızın daha 

ıyı mevziler elde etmiş ol
duğunu hatırlamak lazımdır. 

İngiliz tayareleri Al-
manya üzerinde. 
Londra, 8 (Radyo) - İngi· 

liz İstihbarat Nazaretine 
göre Almanya üzerine İn 
giliz tayareleri dördüncü 
uçuşu yapmışlardır. 

Bu tayareler üç buçuk 
milyon adet basılan no 
tayı şimali Almanyanın üst 
kısmına atmışlardır. Taya-
reler saliman avdet etmiş 
lerdir. 

Yugoslavyaya kaçan Alman 
askerleri: 

Ankara, 8 ( Radyo ) 
10 Günden beri Alman·Yu· 
goılav hududunda Avustur
yalı asker kaçaklarının Yu
goslavyaya geçtiği görül· 
mektedir. 

Sivil halk ve bilhassa ka
dınlar, silah altına alınanlar 
arasında gizli bir isyan ha 
vaıı yaratmışlardır. 

Kız sanat okulunun talebe 
kaydına başlandı. 
------

12 Yaş ile 45 yaş arasında bulunantar 
okula allnacak. 

Şehrimizde açılacağını yaz
dığımız Akşam kız sanat 
okuluna girmek istiyenlerin 
bir eyliilden itibaren kayd 
ve kabuliine 6 Eyliil ilk mek
tebinde başlanmıştır. 

Bu mektebe 12 yaşından 
küçük ve 45 yaşından bü
yük olan bayanlar kabul 
edilmiyecektir. 12 - l 6 Ya 
şında bulunanlar, beş sene 
lik ilk okulu ikmal etmiş ve 
16 - 45 yaşında bulunan
ların da en az ilk mektebin 
üçüncü sınıfını bitirmiş ol
maları veyahut millet mek 

Staja çağnlan ihti
yat efrad1. 

teple;1nin A ve 8 kurtl'' 
rından mezun olmaları ~

1 

bl 
tır. Talip fazla olursa ta 
sil derecesi nazarı dikkate 

alınacaktır. 

Tedrisat nazari ve a,,,J 
olmak üzere ikiye ayrıl-' 
tır. Nazari 50 dakika, atfl'

1 

li bir saattir. 

Kayd ve kabuller eylal~ 
15 nci gününe kadar P' 

. b ::. .. ıet• zartesı. çarşam a ,_.. . 
saat 14 den 16 ya ye ed 

martesi günleri de 10 dt' 
12 ye kadar yapılacaktl'' 

Güreş birincilikleri 2' 
eylüle kaldı. 

Vilayetimizden, ihtiyatta 10 Eylfılde İzmirde 1•~, 
bulunan efrattan bir kl9mı lacağını yazdığımız Türki~ 
45 günlük staja davet edil güreş birincilikleri p..aJbl' 
mişlerdir. lüzum üzerine 24 eylale 

Şimdiki halde celb edilen rakılmıştır. 

ihtiyat efrad arasında top- Bittabi güreşcileriUliı ~ 
çu, süvari, istihkam, mu ha ı yüzden f zmirt- gidemiy~ 
bere, piyade, sıhhiye ve lerd" 24 E IAl '- d r eti'.' 
b 

. . ır .• y u e ~a a LA , 
ando ıhbyat efradından l b" k"ld ı ları r 

b l d 
ı ır şe ı e ça ışma ~ 

azı arı ır. 
gemiz güreşcileri için - --

Öğretmen tayinleri: 
İstanbul Kadıköy Akşam 

kız sanattan Nezahet Pozan . ' 
lstanbul Selçuk kız ensti-
tüsünden Hanife Kurukah 
veci, yine aynı mektepten 
Pakize Uzkol şehrimiz ak
şam kız sanat okulu öğret 
menliklerine tayin edilmiş
lerdir. 

-
Sandalya vurmuş. 
İzmirler mahallesinden 

Mehmet, Vicdaniye mahal
lesinden Osman isminde bi 
risini sandalya vurmak su· 
r etile yaraladığı şiki)"et 
olunduğundan suçlu hakkın
da kanuni muameleye giri
şilmittir. 

iyi olacaktır. 

Tehdit ve hakaret 
etmiş. 

Oımaniye mahaJJesi•~ 
Hüseyin isminde fi/ 
şahıs serhoş olduğu .~ 

de İ7.mirler maball~., 
Şekerci Ahmedi tebdil~ 
hakarette bulunduğUO 
adliyeye verilmiştir. 

-
Bıçak çekmiş· 

Nalbant Süleyman i~ 
de birisi Hacıisak ~ 
lesinde oturan Reşad~~ 
çak teşhir ettiği •:ti 
olunduğundan suçlu ~ 
lanarak adliyeye g60 
miştir. 
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lgaristanda haftada 
~gün et yenmiyecek. 
(}f Ya, 8 ( Radyo ) -

lo,.... N l M ~~. azır ar eclisi 
lısj otomobillerin seyri 
~ti . 

'r Ilı mene karar vermiş-

TÜRKDILİ Sayfa : 3 

Balıkesir icra 
memurluğunnan: 

Bahkesi r Oruçgazi ma 
hallesinden Odabaşı oğlu 
ölü Mehmet karısı Ganime 
13-7-936 tarihli ipotek se 
nedile 1800 lira ve ayrıca 
masraf ve resimden borçlu 

Ballkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlük binasile müştemilatı

nın bulunduğu arsanın arka cephesine yapılacak ihata 
duvariJe yan cephelerine çekilecek tel örgii.DÜD İDfası 
8 - 9 - 1939 gününden itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

~ llaıı otomobiller bundan 
~I ~:S~adır. Devlet otom o 

t: .u:ıın benzini yüzde elli 

' Martlı mahallesinden Barut 

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

üzere 27 - 9 - 1939 günü 5aat 16 ya kadar Balıkesir İn-

~imiştir. 
~t lgaristanda çarşamba 

8 
tunıa günleri et yen-

1 Yasak edilmiştir. 

~anada h;p büdce
sini artırıyor. 
~ ''~ lldra, 8 {Radyo) - Ka· 

~~ia hükumeti 1914 de ol· 
~~ı.ı 11 gibi 50 Ha 100 milyon 
t~,'ltk harp büdcesini kabul 
. N~tir. 

~3· {}~tnal harp büdcesine 
\ .. ~dyon dolar ilave edi 
~tir. 

tüRKDiLI 
{}İlrtJ"k u siyasi gazde 

~a~·b· 1 ı : Balıkesir mebusu 

~~YRETTİN KARAN 

r, . 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

~ 
ı> • ~00, altı aylığı 400 kr. 

Yısı (3) kuruştur. 

' 1 ~ Ba/ıkP;ir Türllrlili. 

cu oğlu Süleymanın vefatile 
varisJeri oğlu Salahattin ve 
karısı Zebra ve kızı Gani
me ve oğlu Mehmet Barut-
cunun bu borçlarının temini 
için merhun Mahcuz ve sa 

tılmasına karar verilen bor 
çlunun 13-7 936 tarihinde 
ipotek etmiş olduğu Kara
man köyü Çandırlı yolunda 
şarkan Köylüköyündeıı Ço
Jak Hüseyin veresesi tarlası 

, şimalen Çandır y,olu, gar 
ben Çoban oğlu Mustafa 
tarlası, cenuben Y akup kö 
yünden Tahtalı oğlu İsmail 
mahdumu Ali ve Köylü kö
yünden Ali veresesi tarlası 
ile mahdut beher dönümü 
20 lira muhammen kıymetli 
490 lira kıymetinde 15 dö-
nüm tarla ile Hacıgaybi 
mahallesinde pabuşcular 
arasında şubat 1927 tarih 
ve 130 numaralı kayıtlı ca
nibiyemini Binbaşı damadı 

İsmail veresesi dükkanlar 
arkası Tüfekcioğlu İbrahim 
dükkanı cephesi tarik ile 
mahmut 450 lira kıymetin
de ahşap 5 metre murab
baındaki dükkan ve Kara
oğlan mahallesinde pabuş· 
cular arasında mayıs ~,17 de 
kayıtlı 16 numaralı Ordek 
oğlu İsmail ve Parçalı Kö-

1 hisarlarına müracaatları. 4 - 1 - 292 

1 ll<tlıkesir Askeri Satın 
. 1\ lıııa Koınisyoı1undan: • 

1 -· Edremit ve Bergam• garotzonları blrltlclerlnin tb · 
tlyaç ı arı olan un ekılltmeye konulmuftur . 

2 - Etremıt unu (5 IOOOU kılo) muhammen bede1 t 

57375 lira muvakkat tem ıo11tı 4304 lluıdır Berıama unu 
(400000 kAlo) muh•mmen bedelı 48000 muva~ kat te:ml 

nah 3600 liradır 
3 - Eksıtme Edremttte tüm aahn alma lıom!ıyoı:ıu • 

bına11nda yapılacalrt .r 

4 - Ekttitme kapalı zarf uıullle 13 9-939 çartamlta 

g(hııii net 16 da, talıpler teklif mektuplarını bir ıu.t t'V"el 

komtıyona teılleo edeceklerdir. 
5 - Şartoameyı görmek tıUyeoler her giin ko01fıyon-

dll görüleb•ltr 4 .:... 1 - 273 

---------------------------------r a kıymeti muhammeneli rafından görülmek üzere 

s~oğlu Hacı Mehmet ve t_a- I 
rık ve arkası mektep ıle· 

~ - M "P' 

qhkesir asliye hukuk 
hakimliğinden: 

~~hkesir . amlı nahiyesi
~-~kgedik mahallesinden 
~ ... •l <>ğlu Salih tarafından 
~,tt'' Manyas kazasının 
>,, k'Osman küyünde Man
~~kazalı Aziz kızı Münire 
~ıne ikame olunan bo· 
~ ola. davasının· yapılmak-

mahdut 7 metre murabbaı l 
26 desimetre murabbaı ve 

500 lira kıymeti muhamme
neli ahşap dükkan ile keza 
Karaoğlan mahallesinde 
haziran 332 tapu kaydında 

sağ ve sol yemini ~ark ve icra dairesinde açık bulun· 
sol kısımları iki kısma tak duğu tayin edilen· bu gün
sim ve tefrik olarak şark de arttırma bedeli gayri 
kısmmda ayrı kiract ve üst menkulun muhammen kıy
katta tavan ve tavanlı üç metinin yüzde yetmiş beşi~ 

oda ve önünde bir sofa ve ni bulmadığı takdirde en 
orta katta tavan ve taban - son arttıranın taahhüdü ba
lı iki oda ve zemini taş dö · 1 ki kalmak üzere art
şeme bir mutbah ve önün- tırmanın on beş gün daha 
de bir sofa, alt kaboda iki temdit edilmiş olacağı ve 
odunluk, bodrum olup ölçü- on beşinci günü yani 23· 10-
sü ayrı yapılarak 89 metre 939 tarihine tesadüf eden 
murabbaı ve içindeki elek- pazartesi günü aynı saatte 
trik tesisatı oJan ve garp gayri menkulun en çok ar
kısımdaki müfrezi kısmı yu- tırana ihale edildiğini ve 
karıda iki oda ve bir yük- satış peşin para ile olup 
lüklü ve ikisi de tavanlı ve ancak müteriye icabı halin -
tabanh aşağıdan koridor ve de bir hafta kadar mehil 
bir hela ve içinde elektrik verileceği yalnız satış günü 
tesisatı ve ayrıca kiracı ihaleye kadar 7.5 pey ak
bulunan tapuca bir halen . çesi derhal yatırmak lüzum 
iki olarak kullanılan ahşap geldiği ipotek sahibi ala
bazı yerleri harap hanenin I caklılarla diğer alakadarla
ilan tarihinden itibaren 30 rın gayri menkul üzerindeki 
gün müddetle açık arttır- haklarını hususile faiz ve 
maya çıkarılmış olduğundan masrafa dair olan iddiaJa
mezkür dört parça gayri 

1 
rını evrakı müshitelerile yir

menkule talip olanların bi· mi gün içinde icra dairesine 
rinci arttırma günü olan bildirmeleri aksi halde hak· 

>,ı .. "'11 duruşmasında: 
t~,:~daaleyba Münirenin 
~ "ılen adresde bulunma-
\hiltldan ve ikametgahı 
~'~ olınamasıodan dolayı 
lı. ~tiy O ·ı A l 'il" enın ı anen yapı ma-
' ka.rar verilmiş ve du
~ ;1: .. 9 / 10 / 939 pazarte-

"u saat 10 a bırakıl-

canibi yemini Hiristos Do 
mas hanesi yesar1 ve cep
hesi tarik ve arkası Kara
kubur zade Ahmet efendi 
hanesi ile mahdut 204 met
re murabbaı ve 75 desimet- ! 
re murabbaı umum 1800 li 1 

mıştır. 

Müddeialeyba Münire 
muayyen duruşma celsesin
de gelmediği veya bir mü
dafi göndermediği taktirde j 
gıyabında duruşmaya devam 
olunacağı davetiye tebliği 
makamına kairn olmak üze
re ilan olunur. 

9-10-39 tarihine tesadüf eden ları tapu sicillerile sabit 
pazartesi günü saat 15 de olmadıkça satış bedelinin 
Balıkesir icra dairesinde I paylaşmasından hariç kala 
yapılacağından taliplerin o cakları ve satış günü haztr 
gün hazır bulunmaları ve ı balunmıyan müşterilerin Taz-

:;~it;;: ~:i~:r:~e~~r~:: ::~ İ ::~iş sayılacakları ilin olu-
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Sayfa : 4 

Balıkesir icra 
memurluğundan: 

İnhisarlar idaresine borç
lu Faraş köyünden Meh
met ve Muharrem ve kefil
lerinin borcundan dolayı 
tapuca Davutlar köyü cift
lik önü namı diğer Şarlak 
deresi mevkiinin doğusu: 
Mustafa oğlu İbrahim tarla-
sı batısı: Şarlak deresi poy
razı Kerim oğlu İbrahim 
tarlası cenuben: Hamam 
öuü Ferhat bahçesi ile 
mahdut defter 8, sahife 3 
ve T. Sani. 340 tarihile 7 
aumarada kayıtlı bir taşlı 
ve Şarlak suyile mütehar 
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lngiliz kıtaları Fransada 
(Baştarafı birinci sayfada) vetli idi ki, korkuluyordu. 
lemePbazı mıntakalarda ile- Halbuki bu gün böyle de
ri hareketin şartlarını mah· ğildir. İngiltere denizlere 
ıuı: derecede iyileştirmiştir. hakimdir.» 

Varşova, 8 ( Radyo ) - Pöti Parizyen gazetesi de 
Harekatta bazı ilerlemeler 1914 deki harbin bir harekat 
olmuştur. Bu ileri harekat harbi olduğunu, bu gün ise 
mahsus derecede iyileşmiştir. bir kale harbinin mevzuu-

İngi liz kıtaları Fransada: bahs olduğunu yazmakta 
ve Majinot hattı kadar Zi-

Paris, 8 (Radyo) - İngi- egfrid hattının aşılmaz ol
liz kıtaları Fransaya gelmiş- duğunu unutmıyalım. Bizim 
tir. Fakat bu kıtaların ne- istihkamlarımız uzun sene 
relerde bulunduiu gizli hı· ler zarfında yapılmıştır. On 
tulmaktadır. lar istihkamlarına bir sene 

Fransız istihbarat komi- içinde yapmışlardır. Onun 
seri bu hususta şöyle de- için bu istihkamların bazı 
mektedir: zayıf noktalarınm bulunabi

«İngiltere bize 1914 de leceğini düşünmek lazımdır. 

taları meydana çıkaracai"" 
şüphe yoktur. ·.tJ' 

Jurnal gazetesi de ~ 
tere ve Fransanın b de 
sonuna kadar mücadele e 
ce~.ini yazmaktadır. . gt 

Ovr gazetesi şöyle dit 6' 
Herhangi şerait al?'&' 
olursa olsun herhanl'_.1ıe 
kimsede Fransa ve İnı .. el 
renin Polonyaya ihanet;,; 
mi mevcutsa bunlara _t. _,,,.# 

düt etmeden aldandı~~ 
söyliyebiliriz. AvrupaY1• /. 

tarmağa hepimiz ye111a. ~ 
tik. Yeminimize sadık 
lacağız. ~-

Epok gazetesi, Hitler 
rik tamire muhtaç 200 lira 
muhammen kıymetli değir 

men Ye önündeki babçesile 
birlik aşağıda yazılı şartlar 
'\'e açık arttırma ile satıla
caktır. 

olduğundan daha fazla yar Her türlü birliklerimizin gös 
1 dım edecektir Almanya o terdiği büyük mukavemetin 

tarihte denizlerde öyle kuv- eğer mevcutsa bu zayıf nok-

jimi yıkılıncıya kadar ~ 
deleye ~evam etmeğe _,r 
kadar lngiltere de a 

miştir. _./ 
Talip olanların birinci 'ar

tırma günü olan 9- 10-939 
tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat 15 de 
Balıkesir icra dairesinde ya 
pılacağından taliplerin o 
gün hazır bulunmaları ve 
artırma şartnamesi ilan ta
rihinden itibaren herkes ta-
rafından görülmek üzere ic
ra dairesinde açık bulundu
ğu tayin edilen bu günde 
artırma bedeli gayri men
kulnn muhammen kıymeti 

nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son 
arbraoın taahhüdü baki kal
mak üzere artırmanın 15 
gün daha temdit edilmiş 
olacağı ve on beşinci günü 
yani 23-10- •9 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü ay
nı saatte gayri menkulun 
en çok artırana ihale edile 
ceğini ve satış peşin para 
ile olup ancak müşteriye 
icabı halinde bir hafta me 

bil verileceği yalnız satış günü 
ihaleye kadar yüzde yedi 
buçuk pey akçesi derhal ya
tırmak lazım geldiği ipotek 
sahibi alacaklıJarla diğer 
alakadarların gayri menkul 
üzerindeki ·haklarını busu
aile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarım evrakı müs 
bit )erile birlikte yirmi gün 
içinde icra dairesinde bil
dirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin pay 
}aşmasından hariç kalacak
ları ve ıatış günü hazır bu-
lunmıyan müşterilen vaz 
geçmif sayılacakları illu 
olunur . 

~-------------------------------Devlet l)emiryol l<t rı 3 ııcü , 
lşlehnt• J\llijdürliiğünde~; 

JY40 S en e• I ma yı ı ıonuoıı k•dnr Bal ıkealr ve Soma depolarında Dlt lcı., , n:uh•d' , 
be de l, muvakkat temtnat miktar ara apğıda yazıl ı lıömür6n h hmı l \'t- tehlııe ıtl kJf 
urf uıulu tle ekılltmeye koomuıtur. jl 

t.:autltme 18 9 939 pazartut aüoü uat ıs de Balıkeatrde 3 nc.ü J1ı .. tme bıo•..ı' 
ekıtltme komııyonunda yapılacaktır 

l•teklıler 2490 aayıh kanunun 32 ve 33 1ıcü maddelerine t••ftlcao hazııhyac• ti 
zarfları ihale glioü o larak teıblt ed ıl en yukarıdakt terlbte aeat 14 e ~adar a.ooı 1'' fi 
relıloe mıtkbuz mukabtlt tHlhn etmlt huluınrıalerı lhıa:ıdır . B11 bcptakl ıaıto•ll'' f' 
mukavelename projeleri lıletn.ıe Müd6rlüfündrn v" So n:ıe llluyo~unden paraı :ı • 

bi lir . 
Bır tonun Btr tonun 
tftbmtfl iç D tahl lyeıl için Muhammen 
mubemmea muhammeı n bede Mu vekil' 

Mılcdara bede i bedel tutarı temıo•l 
ton: kuruı : kuruı: lira: kurut: 

Balıkeı lr depoıu 2000 ıs ı4 580 4350 
omft depoıu 2000 15 14 580 • 4350 

4 1 v 
'I ' üı· kiye C~ııııı htı r·iyeti Ziı·a•ı t 

Bankası Balı.kesir Şulıesindeıı: 
Mfı•ldt Mtktarı Cıoıt Hudut Tapu .eoet borçlu ••"' K6yü 

dekar M. 
143 364 No . "' 

Kara çeltik tarla 

çeplı alanı 

Şarkao Hacı 42 Keraç~pft k61~ 
Ah •ereıetl . ti· Ômer oflu M• 
malen koca çay 
azmak ormanhlı
•arbeo tabııldar 
Ah111et cenuben 
r.ıkı ptrlnçl ık harkı ,11 

2814 No: lu kanun ıumülOne dah1l 259 no: la takıttlt•ndırtlm ı borcunu ., •• tımde ~ 
etmedljtndl'D ,ukarıda evıafa yazılı gayri menkuller tahııll emval yolıyle aıttz•J J~ 
çıkarılmııtır Arttırma 26 afuıtoı 939 tuıhtnde baılamak 6zere yirmi bir ıOD ~ 
J 5 eylôl 939 tuıbtnde cuma 16n'1 aaat 15 te birinci lhaleıl Ye on ı•• ıonra da it J' 

' ' ,, ihale1l Bahkealr Vtllyet EocGmenınde yıpılacakhr. Talıplertn daha h z a 11>• HU"~,,. 
mftk •e pey ıOrmek Ozere yOzde on t~mınat alıçuıle Balılıeaır T C Zıraet BıD 
baı ~urmaları lizımdır. Delllllye, fer.ğ barcı Yeaalr maaraflu mBıterlye aıttlr · 
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Basıldıtı yer: Türkdıli matbaası-Bahkdi" 


