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: ~oıotof Bir Nutu.k Sö.yledi 

A .LE RAZI BITARAFLARA HUCUM 
~EDiLMEKTEDiR. 
'~ lldra, 7 [Radyo) - Dün neşretmiştir. Gerek nutkun, 
'ti ~i ~olotof, ihtilalin 22 g,erekse emirnamenin özleri 

KlYl~~~'ltDD ~öır ~an~al11l ~O©ku: 

1 • 

Balkanlarda ltalyanın da Bulu-
nacağı Bir Bloktan Bahsediliyor. 

~ 
11

1 do nümü münasebetile birdir. 
, ~ ~t1uk söylemiş, general Molotof nutkunda, kapi- Paris, 7 (Radyo) - Ga Türkiyeyc yeni bir teklifte 
jl '"''of da, orduya hita- taJist devletleri harp iste- zetelerin haber verd:klerine bulunmuştur. Bu teklif, Yu-
~rni bir emirname (Sonu üçüncü sayfada) göre, Romanya kralı Karol, nanistan, Yugoslavya ve 

~ ~DETLI BiR HAVA MUHAREBESi ~;~;~~~~::::::.~~::::::: Al larda İtalyanın da buluna-

' 
" manlar Garp cephesine ~~~i.~.i~. :',~~~t~d:;.~~~:· 
~ Paris, 7 [Radyo! Jur 

u' 'Üt yare ı·ıe hu·· cum ettı·ıer ~1~1a dJ!lı7levde~~!~·ı:ı;i ı~ n~:~-
müzdeki konseyine İtalya 
ile Bulgaristanın da rnürah· 

~ ~kuz Alman tayaresı· du· şu·· ru-· 1du... :::m:t~:~~;celclerini haber 
1 Gazeteler, İtalyanın yeni 

~J siyasetinden bahsederken, 

l 
çika Üzerinde uçan tayarelere, topçu ateş açtı. bu siyasetin faal bir bita-

(Sonu üçüncü sayfada) 
~t!ltıdta, 7 [Radyo! - den üstün olduğunu isbat • • 

4d: Cephesinde, harbin ba· eder. . Milli Şef ismet in önünün Resim-
~ tı beri hiç vuku bul- Londra, 7 [Radyo! - Dün • • T k . E . • • 
'lı~Ş, büyük bir tayare hü • İngiliz hava kuvvetleri Al· lerı Partıce e sır ttırılıyor. 

~~.. 0lrnuştur. Yirmi Al 
ı 11 t manya üzerinde uçtular. bu 
'~I .. i\:Yarcsi, Fransız top-

.. tı uçuşlarda tayarelerimiz bir· 
~ı .ı tıa akın etmişler, bun 
~, "ok F çok fotograflar çektiler. 
~ tfıl Uz rnnsız tayaresi 
't ilrn d d (Sonu üçüncü sayfada] Ui b· ıs ve araların a şi - ============= 
~~lıb •t bava muharebesi DI.Kl.LI. 

\'ıı~~ Ulnıuştur. Bu çarpışma 
~)~ 'tıda dokuz Alman avcı 

te,· 
'~ }' 

1 düşürüldü. Bunlar 

1'•1~ e~İaoi Fransız toprak 
'ltı,il, •kisini de Alman top 
~. t-ıtıa düşlerdir. 
t4t;tı•ıı tayarelerine hiç 
~il 0lrnamıştır. 
~~it tansız • taya relerinin 

\11, ~e materiyel bakı· 
tı Alman kuvvetlcria-

Felaketzedelerine on 
ikişer odalı pavyon 

yaptırılıyor. 
Ankara, 7 IA.A.] Di 

kili felaket zedeJerinin mu· 
vakkat iskanlarını temin 
için şimdi!ik on ikişer odalı 
25 paviyonun inşaası karar
laştırılma~ ve bu gün jhale 1 
si yapılmıştır .• 

Resimlerin her yerde muntazam ve mazbut 
bir şekilde asılmasını temin •İçin çerçiveli 
olarak tevzii Partice düşünülmektedir. 

Ankara, 7 !A.A.j - C. 
H. Partisinin teşebbüsile ev Hariciye vekili 
velce iki kıymetli ressamı 

mıza yaptırılan Milli Şef 

İsmet İnönünün resimleri 
köy odalarına ve köy mek-
teplerine varıncaya kadar 
bütün devair ve müesseşata 
yetecek miktarda basılmak 
üzere bir müesseseye sipa 
riş verilmiştir. Bu müesse 
sece hazırlanan nümuneler 

r Sonu üçüncü sayfada) 

Meclis Grubunda dün
ya hadiseleri hakkın
da izahat verdiler. 

Ankara, 7 [A.A.1 
C. H Partisi Büyük Mil 
iet Meclisi Grubu bugün öğ
leden sonra toplanarak Ha
riciye Vekili Şükrü Saraç-

(Sonu üçüncü sayfada l 
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k 1 • • Londra, 7 1 RadY ~~ 
Daimi Encümeninin ve iŞ spor an ıçın Ve Büyükbostancı köy- Belçika Krala, bu ·t-~r 

verdiği karalar. hazırlıklar başladı lerinde çiçek hastalığı ~;=;~·~oıı;:;:~ . .f~ 
.Vilayet Daimi Encümeni Spor bölgemizin, noksan terna~yonal vaziyet d·~ f 

şubelerinden biri de dağcılık Şehrimize bir çeyrek sa k• ~ 
haftalık mutat toplantısını Ç da sabah dörde ve kış sporları idi. Vilaye at mesafedeki ayırhisar ve t t' 
Vali Recai Gürelinin baş- timizin coğrafi vaziyeti bu Büyükbostancı köylerindeki rüşmeler yapmış ır· ·~ 
kanlığında yapmıştır . sporun inkişafına müsait ol- hayvanlarda, çiçek hastalığı Konuşmalarda he~_.* t 

Ruznamenin bazı madde duğundan, Genel direktör baş göstermiş ve derhal ted rafın Hariciye Nazı )" 
leri tetkik ve müzakere lük bu şubenin de bölgemiz- , bir alınmıştır. Yapılan tah- hazır bulunmuştur SU.,..,, 

de ihya edilmesini emir et b husta bir tebliğ de edildikten sonra: vilayetin kikat neticesinde, u has- I 
asma ve meyva fidanlıkla- mişlerdir. talığın vilayetimiz köylerine, dilmiştir. -

Bölge derhal faaliyete ge K h s· k Müzakereler de\f• ı.'1' 
l k 1 . • üta yanın ımav azasın o~~ 

rına a ınaca ma zeme ıçın çerek, bu şubeyi kurmuş ı mekte olup, bu Jll • 
b ·· ı· ·ı · dan sirayet ettig· i anlaşıl eşyuz ıra verı mesıne, ve bu sporlardan anlıyan lere ehemmiyet \fe 
Manyas kaza okulunda 126 yeni elemanlar bulmuştur. mıştır . , tedir. I ~~ 
lira 87 kuruşluk tamiratın Vilayetimiz dahilindeki bü- Londra, 7 !RadJ0 İ '-
pazarlıkla icrasına, Yeteri- tün kuluplere bu sporun C. H. P • Belçika Hariciye Na~ l\ 
ner dairesi için beheri 85 ehemmiyeti hakkında ta le ilzeri Liheyden ayrı • 

mimler gönderilerek bir an it cı 
kuruştan 35 adet termo evvel faaliyete geçmeleri Küpeler ve Savaşte Polonyah mü e 
metre mübayeasile depo binek b'ld' ·ı . r d·· 
arabasının tamirine, memle-

1

B~~~:~şa
1

~dremit g ençle· pe nahiye kongreleri lngilterenin yar il~ 
ket hastahanesi için 108 ri, buna lazım gelen önemi J 
liralık yangın söndürme mal vermişlerdir. Yakında kala Merkez kazaya bağlı Kü Londra, 7(Radyo1~,~ balık bir sporcu kafilesi pcler ve Savaştepe nahiye g.ü.n Avam Kamarası.ı,~ 
zemesinin mübayaasına, ı L d ,.. 

şehrimizden Kazdağma gi- parti kongreleri, kaza ida ncıye nazırı or ~' 
Kepsüt - Dursunbey yolu- . . . I beyanatta bulunarak, ~ 

decektir. re heyeti reısı Vasıf spar · t . R yada "e dl nun mebdeninden 2+ 500 . .• . . erenın, oman ., r . 
inci kilometresi arasının 15 ı·k. • • d talının reıslıgınde aktedal- sada bulunmakta oı. ~ 
silindrajının emaneten yaptı- ıncıteşnn e m.iştir. lonyalı mültecilere , .. ;, 

rılmasına ve memleket has Halkevi salonlarında Nahiye ve köıleri alaka· İngiliz liralık yardı~ :J 
tahanesi için mübayaa edi dar tden muhtelif dilekler lunulacağı ve bu para, ... 

büyük bir resim ser- u"zerinde go""ruş·· meler yapıl se vesaire alınacağın• 
luek olan bin metre kafıt ,ınfl 
bezinin 9! 11/ 929 tarihine gisi açılacak. dıktan sonra yeni idare he lngiltere dominy~ 
rastlıyan perşembe günü sa Ar ve müze şubelerinin yeti seçimlerine geçilmiştir. 

1 çoktanberi hazırlamakta ol- harbe hazır anıy at 15 te encümen huzurun- Küpeler nahiyesi idare ~ 
dukları yüzden fazla yağlı V 

da pazarlıkla mübayaasına boya tablosunun hemen he;> heyetine; Bedri Ağabeyo~lu I Londra, 7 (Radyo}'/. 
karar verilmiş ve bu me- si bitmek üzeredir. Mustafa Erimer, İsmail Öz tavada Avusturaly•• -' 
yanda kanuni sebepler do Balıkesirin muhtelif görü- kan, Hüseyin Koyak, Meh- bi Afrika ve Kanadl ~ 
layısile bazı kaza tahakkuka- nüşlerile portirelerden mü- rahhasları toplan.,lf' . ~' 

kk bl met Yılmaz. o'-·· teşe il olan bu ta olar, karşısanda donıinY .,. &' 
tından terkinler yapılarak 15 ikinciteşrinden itibaren Savaıztepe idare heyetine d reJ.~ 

1 ·ı · · ., vaziyetini lesbit e e .('_, 
top anlıya son verı mıştır. Hılkevi salonlarında büyük d u k" S M h h ı ki O•"' " e, ue ır avaş, e met yare azır ı arı f.1'.. 

bir sergi açılarak halka teş · Ezer, Mehmet Kahraman, meıgul olmuşlardır .. 
1
,#-

ŞehrİffiİZdekİ süt hay- hir olunacakhr. Hüseyin Toprak Ye İsmail • dada üç bin tayarec• 

vanları muayene Şehrimizde bir ayda Kayn•,k ·~itmişlerdir. Fi~a~diya kabi,_t 
edilecek. kesilen hayvanlar. Arabacının dikkat-

sızlığı. toplantlsı. J 
Bu ay içersinde, şehrimiz 

deki mevcut siit hay\•anla 

nnın tüberkilos ve malta 
hummas~na mübteli olup ol· 

madıklarmı anlamak üzere, 
veteriner müdürlüiü tara
fından muayene edilecektir. 

Çiftçi ve hayvan sahiple· 
rinin bu gibi bulaşık has
talıklardan korunması ken
di menfaatleri iktizasındaa
dır. 

Teşrinevvel ayı içersinde, 
ı şehrimiz mezbahasında 106 7 

koyun, 210 keçi, 17 manda, 
447 sığır ve birde deve ke· 
silmiştir 

İlkokullarda Pasif ko
runma teşkilat1. 
İlkokullarda Pasif korun

ma tetkilitı kurulmuş ve ilk 
olarak sıhhiye ve yangm 
ıöndürme şubeleri faaliyete 
geçirilmi,tir. 

Sakarya mahaHesinden 
arabacı Akif, arabasile taş 
getirmekte iken, Ankara 

oteli önünde oynamakta 

olan dört yaşlarında Yaşar 

isminde küçük bir çocuğu . 
dikkatsizlik yüzünden man-
dalara tekmelendirdiii şiki-

1 yet olunduğundan arabacı 
1 Akif hakkında tahkikata 
1 başlanm1ştır. 

Helainki, 7 (RadY~ 
Finlandiya kabinesi ~ 
toplanarak bazı k;:1J 
vermiştir. Finlandiya ~i'J 
dftn Moskovada bo"'- ,. 
ğin ıenei devriye•!~~ 
için yapılan merası 

zır bulunmuşlardır. )....i 
Helsinki, 7 !Ra~d1,1 J":'.ıi 

Finlindiya gazeteleri 
vdamn, geçende ~ 
•akaleaini giilünç 
tadarlar. 
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baıı toprak mahsullerinin ih-

. racına müsaade edildi. 

~ü~etimiz bu kararı verirken müstahsil ve 
'lumüzün refahını gözönünde tutmuştur. 

'
11kara, 7 [A.A. I - Av- lanmış kayın ve katran ke

~ ~il. başgösteren siyasi reıteleriyle lisansa tabi tu 
~~l~ğin eylül. iptidasında tul~n ve 2 numaralı listeye 
'it; balanı şeklınde arzet· tabı tutulan tiftik, bağırsak 
~"d uhranlı vazivet kartı· balmu'tlu, küçük baş hay 
ttt '. ŞUmül ve sirayet de van dı!rileri, yumurta, zey 
~•ı ~aliim olmıyan harp tin d1nesi, suum, bakla ve 
f~/llıle memleket müda soya fasulyesinin 2 / 70.>S 
'ıı llıı zayıflatmamak için sayılı kararnamen in 1,2 ve 
~/lti bir tedbir olmak 4 ncü maddesi hükümlerin· 
~ ;~ 4 eylül 939 tarihli ve den i!tifade eden memleket 
~ b~86q sayılı kararname lere ihracının serbest bıra. 
~ti •.r çok toprak mahsul kılması ve üç sınıf memle 
~~ 'llızin ihracı menedilmiş ket haricindeki yerlere ih-
._, lbiihirn bir kısmı da li tiya

0

cının lhans usulüne ta-
~.' Usulüne tabi tutulmuş bi tutulması tekarrür etmiş· 

~t'h tt.._. 1 baratımıza nazaran 
~1 'Yetimizin bünyesini teş· 
~iti eden büyük müstahsil 

tın· . h ~, ızın ve alkımızın ik · 
)ıl>'di IDenfaat 'erini her şe· 
~ fevkinde tutan Cumhu
>t~t hiikümeti siyasi vazi 
nı" aldığı son inkişafları 
ııı._ 6nünde tutarak ihracı 
~'-•d·1 '-h ~ 1 en bir çok toprak 
t\t stilleri ile lisansa tabi 

ıaı,.. ••h" b' k .h 'd .. mu un ır ço ı raç 
f~k dt!erimiz üzer_ine mevzu 
--~ .•iade tedbirlerin ida 

•ınc h 1 1·· .. . 

tir. 

Balıkesir Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 
Balıkesir vilayeti merke

zinin Börekçiler mahallesi 
fayton taksi meydanında 
18 numaralı hanede oturan 
Türkiye Cumhuriyeti tebaa
!nndan olup Paşacami cad
desinde Aba hane hanı kar
şısında 177 numaralı dük
kanı ikametgahı ticari itti
haz ederek 939 yılından
beri Bakkaliye ve İnhisar 
mamüla tı ile iştiğal ettiğini 

TÜRKDİLİ 

i Molotof Bir Nu-
tuk Söyledi. 

(Baş tarafı birinci sayfada) 
mekle itham etmekte ve 
harp uzun südüğü takdirde 

' bitarafların ve Sovyetlerin 
müdahale edeceklerini söy 
lemek suretile lngiltere ve 
Fransayı tehdit etmektedir. 

Molotof, bitaraflara da 
hücumlarda bulunmakta, 
Amerikayı ve İtalyayı harp 
ten menfaat çıkarmakla it-
ham etrnektedir. Nutukta, 
Rusyanm Balkanlarda ve 
Tunada sulhu idame vazife 
sini üzerine aldığı da kayt 
olunmaktadır. 

Londra, 7 [Radyo) - Bu 
sabahki ingiliz gazeteleri 
Molotofun nutkunu tahlil 
etmektedirler 

Deyli Meyl gazetesi, "Bu 
nutukla Rusyanın yardım 
edeceği hakkında, Hitlerin 
beslediği ümitler tamamile 
kırılmıştır., demektedir. 

Şiddetli Bir Ha-
va Muharebesi. 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
Yalnız bir tayare dönmedi. 

Paris. 7 [Radyo] - Gece 
sakin geçmiştir. . 

Londra, 7 [Radyo 1 -
Deyli Meyil gazetesi garp 
cephesindeki tayare muha
rebesi hakkında şöyle de
mektedir: 

Sayfa : 3 

Milli Şefin 
Resimleri. 

(Baş tarafı birinci sayfada ı 
beğenilerek derhal teksire 
başlanması tebliğ edilmiş· 

tir. 
• 

Birincikanunun onundan 
itibaren peyderpey tesellü 
me başlanacak olan bu re 
simlerin her yerde munta 
zam ve mazbut bir ı~kilde 
asılmasını temin için çerçi
veli olarak tevzii Partice 
düşünülmüş ve icap eden 
tedbirler alınmıştır. 

Hariciye Vekili 
Meclis Grubun
da izahat verdi. 
(tfaştarafı birinci sayfada) 

oğlunun bizi alilradar eden 
s<m dünya hadiseleri ve du 
rumu hakkında izahatta bu 
)unmuş ve bu meyanda bazı 
hatiplerin suallerine de ce · 
vap vermiştir. Hariciye Ve-
kilinin izahatı Grup Umumi 
Heyetince tamamen tasvip 
olunmuıtur. 

Ruznamede dahili nizam
name mucibince her içtima 
senesi bidayetinde müstakil 
grup azasile birlikte gizli 

)tt a en uzun gormı-
ttf c~ tniistahsil ve köylünün 

~t~hını da birinci derecede 
'-}'"'ak suretiyle 2 / 11869 
'-) 

11Iı kararnameye bağlı 1 't 11 
listeye dahil olan ve 

\:cı menedilen mahsuller-

beyan eden Selami oğlu Nu- ((Alman tayareleri Fran 
ri Kıralın unvanı ticareti sız ve lngiliz tayarelerile 
bu kere Bakkal ve inhisar· mukayese edilmiyecek ka

reyle seçilmesi iktiza eden 
yedi kişilik heyet divanının 

seçimi Yardı. Bu seçim ya
pılmış ve tasnifin neticesi
nin heyete bildirilmesi için 
yarın da gurup içtimaı yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

lar bayii Nuri Kıral olarak 
tescil edildiği gibi bu unva· 
nın iınza şekli de Türkçe 
miihürü ile N. Kıral olarak 

Kuvvetli Bir 
dar zayıftlr. 

Balkan Bloku Londra, 7 [Radyo) - Bu 
gün Al'Dan tayareleri bazı 
Belçika toprakları üzerinde ı Baş tarafı birinci sayfada) 

' bezelye, nohut, faJulya, 
'-~cirnek. börü!ce, fiğ, bur
~t ' darı, pımuk tohumu, 

görülmüşlerdir. Belçika top- rafük olarak tavıif olu•a-
ticaret kanununun 42 inci çusu faaliyete reçerek bileceğini kaydet111ektedir-
maddesi mucibince Bahke- tayarelere ateş açmış, düş- ler. 

~ Pek, prina yağı, keçi kı · sir Ticaret ve Sanayi oda
~heYlinyağı, kendir, keten sınca 1 · 11 939 tarihinde 
~ 11rnu, her nevi konserve. [11077) sicil aayısına kayıt 

tc•lelerden yalnız fırın edildiii il.,n olunur. 

""--~----------------------------

man tayareleri kaçmışlardır. Londra, 7 (RadyoJ 
Londra, 7 [Radyo) Sofyanm Rusya elçisi B•l . 

Bugün İskoçyada Alman 1 ıarİ•lala minasebatı geniş· 
tayareleri görülmüş, üıerle Jetmek fikrinde olduğunu 
rine atet edilmiş ve taya bildirmiştir. 
reler sisler arasında kay- Roma, 7 IRadyoJ - M•s 

MMıl!...U::..t.r.M~!ıll·A.1Ul'.MW'..61!.A..~~~~':!'~~ holmutlardır. solini bava kuvvetleri ku 

V"?,ll~A. •T;TJMıAt'tr.RN~YJD •. "Y.UV;A.~ıŞ f ,...üy,;v;....,....v..,,,......;?T:."l'"'j 1 ~· T. T. Memurluk İm· :;,~n:~::,~•bul ederek iza· 
• : ~ tıhanında ~aza~anla- r-aa•••AA•••, 

--------- nn tayınlerı. ı Sevgi ve şefkate t 
Gökten gelecek tehlikeye karşı iyi 

hazırlanmak, milletin bütün fertlerini 
'Yrı ayn düşündüren bir davadır. Bu 
lbevzua hiç bir Türk vatandaşı kayıtsız 
kalamaz. 

Posta, telgraf ve telefon = muhtac yavrular ~ 
umum müdürlüğünde açık 1 Şen ve mesut yavrula- t 
bulunan memuriyetler için b 

1 b k h 
t rmııın ayraml.klarını t 

açı an mi1sa a a imti anın t hazırlarken, Çocuk Esir- 1 
da ka2ananla r belli olmuş- K k 

t t geme urumunun oru t 
tur. mtihanda kazananlar, • duiu yavruları da sevin t 
umu~ müdürlüpn minhal • clirmenizi Kurum saygile t 
lerine tedricen tayin oluna t diler. t 
caldardır. l.a.,wwwww•wwww .. 
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fii .. l·--••l•lllilllllUIUIUllllllHll•llllttflMI• 
İ Dikili ve havalisi zelzele fe- 1 Ballkesir Ziraat müdürlüğünden: _ ~~ 

& laketzedelerine yardım listesi ı ı 
ı Lira Kuruş = 

Mülğa Kepsüt ziraat mektebine ait tarla, baf•.k. ti 
yoncahk ve çayırlar 25-1 ( 939 tarihinden itibaren 1 9;,tJ 
ne müddet e icara verileceğinde taliplerin ihale g0110 'il! 
1O-1 l-939 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatlar•~ 
olunur. ____.,, . = 555 00 Evvelki yekun • 

~ 33 75 Belediye memur ve müstahdemini =: 1 18 00 Alişuuri okulu öğretmen ve talebeleri i 
~ 2 00 Alişuuri okulu 1. B. de No: 27 Cema !! 
iiE lifer Burdurlu 1 
iliE 14 50 Memleket hastahanesi memur ve ı 
il müstabdemini 
1 10 O l Osmanlı bankası müdür ve memurları ı 

1 7 50 MualHm mektebi öğretmenleri !!!! 

6 50 Muallim mektebi talebeleri 1 
1 5 09 Mithatpaşa okulu talebeleri 1 
§ 1 50 Zekeriya Dörter Tabelaci 5 
§ 1 00 Salih Atabek Merinos yetiş· ı 
~ tirme şefi 
=- 1 00 Hüsnü Yalçın Merinos yetiş· 
~ tirme veterineri IE 
'- 1 00 Celal Şişli Ziraat memuru 

·ı 50 Celal Ersoy Veteriner kati.bi ı 
· = 5 ı Ali Genç Keresteci 1 

~ 5 J Yakup Atal " 
:e 50 Fahri Tursun Bakkal 
1 5 1 Kamil Tok •• 
~ 5t 1 Aziz Sencer Elbiseci 

1 
ilE 
iE 
il 
= 

5 ı Osman Hergüner » 

5 ı Kazım Sevgi . Kahveci 1 
5 ı Ömer Dedeoğlu Keçeci 5 

5 ı Mehmet Manav » 1 

55:~,J. Abdullah Ayral H 1 
Muharrem Özkurul " 
Ahmet Dede » 

Rıza Şahin » 

· 664 25 Yek un i 
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Balıkesir Tapu sicil mu haf ızllğından: 
Vilayeti: Mevkii: Cinsi: Hududu: 
Halıkesir DeJiyusuflar Tarla Doğusu Kepsütlü Es 

yolu üzerin- ma, poyrazı yol, batısı 
de Kavuk . papuşçu Fuat veresesi, 
çuyüzü kıblesi İbrahimtar la1ar1• 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarJa cifi se 
nedenberi Salahattin mahaUesinden Mehmet .oğlu Ahmet 
Kilcinin senetsiz mali olduğundan bahisle namına senet 
almak istediiinden bu cihetin tahkik ve tetkiki için 8 -

. 11 - 939 günü mahalline memur gönderilecektir. Tasarruf 
iddiasında buluna11lar varsa bu günler içinde yazı ile vi 
liyet tapu sicil muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 
memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Vila.vet Daimi Encümeninden: 
1 - Bandırma - Manyas yolu üzerinde Ergili ahşap 

köprüsü aç.ık eksiltmeye konulmuştur 
2 Tamirat keşif bedeli 762 lira 7 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 57 lira 20 kuruştur. 
4 - Nafia müdürlüğünden alacağı ehliyet vesikasını 

ibraz ermeleri. 
5 - Dosy11sı daimi encümende ve nafıa müdürlüğün-

de görülebilir. .. 
6 - İhalesi 20-11 9 ~9 tarihine müsadif pazartt•si 

günü saat 15 de vilayette daimi encümen odasında yapı
lacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte vesika ve temi-
•atlarile müracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 356 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkeıir 

Çandtr köyü ihtiyar heyetinden: c• 
Köyümüze ait çayır ve mera açık artırma suretile ;.ı;, 

ra verilecektir. İsteklilerin ihale tarihi olan 16 11-939, 
şembe günü şartnameyi görmek ve ihaleye iştirak et 
üzere heyetimize müracaatları ilan olunur. 

4-1 - 3V-I 
Ba~ık!s1.k~~~~~!a~ai~:~ a~!~!.~~.~!~l?~~~ 
ton zeytin yağJ için yapılan ilin noksan olduğundaP 
niden eksiltm.eye konulmuştur. lı~'t 

2 - Tahmin edilen bedeli 4725 lira olup muv• 
teminatı ~54 lira 38 kuruştur. 8'' 

3 [hale 22-11-93~ Çarşamba günü saat 10 da 
lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. .. ~ ~ 

4 - Evsaf ve şartları görmek istiyenler her guP r 
rült!bilir. . ti• 

5 - Ta1iplerin belli b~lgeler ve muvakkat tem1rı;3 
rile birlikte komisyona müracaatları . 4-1~ 

Milli Emlak müdürlüğünden: ."~ 
Mahallesi: Sokağı: Cinsi: Mevkii: Senelik 'ıir' 
Martlı Ali Hikmet Paşa Dükkan Hapishane içi 401 I~ 
Sahnihisar Tahta pazarı Dükkan Tahta pazarı 18 ı-tf 

Bir sene müddetle kiraya .verilecek olan iki dükk )4 
cetveli yukarıya çıkarılmıştır . ilan olunur. ~ 

Balıkesir İcra Memurluğundan: ti 
İsmail Alıtıere (39613) ku· edile .~ bu günde •.~ttı~d' 

ruş ve masrafa borçlu Ka- bedelı gayri meokuluP .. "
badayı oğlu Çakır Ahmet hammen kıymetinin Y~,.ıJ 
karısı Ayşen in bu borcun 75 1 yüzde yetmiş bet~ 
dan uolayı mahcuz ve ta- bulmadığı takdirde eP ~ı 
pu~a D. 122 S. 39. 1/9'.H artıranın _ taahhüdü ,,
tarıh ve 107 numaralı ve kalmak uzere arttırlll.1_.if 
D. 122. S. 174. 31937 tarih 15 gün daha temdit ~d~ 
ve 71 numaralarda iki par- olacağı ve on beşine• ~ 
ça ev ve arsa olarak ka yani 21-12 939 tarih tt' 
yıtlı Umurbey mahallesinde şembe günü ayni s•',r 
ve halen her ikisi duvarla gayri menkulün en ço~ -ti 
çevrili bir arsa halinde bu- tırana ihale edilecejiPI 1 
lunan sağı Kazozcu Musta satıt peşin para ile olllf~ 
fa, solu Mihriban oğlu, na cak müşteriye icabı ha eti 
mı diğeri Kabacılarlı oğlu bir hafta kadar mehil .. vilt' 
Hüseyin haneJeri, arkası leceği yalnız satış günU .... 
keresteci Kemal apartmanı, leye kadar yüzde 7,5 [Y'ti' 
önü yol ve gozoz~u Mustafa de yedi buçuk! pey a~~:.ı 
hanesi ile mahdut ve 3 O ni derhal yatırmak . • ıı 
lira muhammen kıymetli ye- geldiği ipotek ıahibı ~' 
rin yarısı a~ağıda yazılı şart cakhlarla diğer alikad~ "e 
far ve açık arttırma ile sa rın gayri menkul üzer•.P ti 
tılaraktır. ki haklarını hüsusile f.•1

: (I' 

Birinci arttırma günü masrafa dair olan iddı• ~( 
olan 6 J 2 939 tarihine te nı evrakı müsbitelerile . ,, 
sadüf eden çarşamba günü likte yirmi gün içind.e 

1~ 
saat 15 de Balıkesir icra dairesine bildirmeler• ~İ' 
dair.!sindc yapılacağından halde hakları tapu sicili tıe' 
taliplerin o gün hazır bu le sabit olmadıkça ıatıf fi' 
lunmaları ve arttırma şart delinin paylaşmasındall ~ 
namesi ilan tarihinden iti ric kalacaklar1 ve satıf~ 
baren herkes tarafından nü hazır bu:uumıyan ,ti 
görülmek üzere icra daire terilerin vazgeçmiş ıa'f 
sinde açık bulunduğu tayin cakları ilan olunur. 


