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ALMAN TAYARELERI BALTIKTA. 
liitler,Stalinin Finlandiyaya hare 
~etini durdurmağa teşebbüs etti. 
FonPapen Muvaffak Olamadı. 

4tman Sefirinin yakında itif ası mevzubastir. 
Lendra, 11 ( Radyo ] -

itayter ajansı haber veri 
)Qt: 

.l.1manyamn Ankara sdiri 
~ ~ Papen, Hitlere bir ra 
ı>°!' vermek Uz.ere Berlinc 

2İd~cektir Söylendiğine gö

·~. Von Papen, Türk - Rua 

doıtfuğunu bozmak için çok 
Çajlfmıt ise de mm affak ola-

"•ışhr. 
İldde bir, bir takım haberler 

~edilmek suretiyle orta 

hk eııdi eli gösterilmek is 
tenildikçe, hadısal aksini is 
pat etmiştiı. Nitekim. l{us 
yanın Kafkas hududhırmda 
tahşidat yaptığı haberi, der· 
hal Rus hiikünıeti tarafın · 

dan tekzip edilmiş ve Basa 
rat v.ı · için de Romanyaya 
teminat wrilerek, şüphdC'r 

izale edilmiştir. 

Paris, 11 f Radyo - Al 
maııyanın Ank 11 ra sefiri V ün 
Papenin yakı•ula istifa , de
ceği s.:iylcniyor. 

Londra, 11 (Radyo) 
Finlandiya ajansı, Ruslarm 
Finlandiya mfültahkem hat-

larını zorl.adığı hakkında 

verdiklerı haberleri tekzip 
etmeklt·dir. 

Londrn, 11 f Radytll -
f\ıyi.is ~, ı 1::nikiçl yazıyor: 

S ·~ d hiikfımeti karşıltk
lı v.ırdmı muahedesine göre, 

Fın andiv.ı harbinde yardım 
etıut>-.sİ için Estonyaya mü 
racaat etmiştir. 

Fakat bu anl.ı,maya gö 

Milletler Cemiyeti Konseyi Çalışıyor. 

Almanya, Cenevre e Geniş Bi" 
Prop a ga nd aya Girişti. 
Kttnseyin Perşeınbeye Kadar işini 

Bitireceği Z•aıı·ııediliyoı·. 
Loudra, 11 1 Radyo J 

h.arünkü Mılletl r Cemiyeti 

t"Pfan h.1ma birçok b.!ynel · 

~il l memur gelmiştir. Bu 

flun için halk iık defa ola

~ak dı~arrda kalmıştır. 
. 1çtimaa kırk millet işti 
~ak etmekt idi. Polon\'a 
•çtiınalnrda m...: cut , Cekos· 
r'•akya kendı • ucıile m" \' 
~Ut değildi. 

8•günkü toplanh 11,45 
tt! celıe talik d lıdşt r. 

Konseyin Finlandiya-Rus 
h tneı; leleri hakkında per 
~"b~re kadar karar vert 

fSoı u do düncf sn)•fadsl Millet/Pı (.' mi1Jeti ;ç/in n lwlind,. 

re, taanu .. edene değil, edi
Jenc yardım olunacaktı. 

Londra, 11 (Radyof 
Deyli He.-alt gazett!sinin 
bildirdiğine göre, Hitler, Sta
linin askeri hareketini dar
durmağa teşebbüs etmit 'lfıe 
Rusyayı müzakereye d4vet 
etmiştir, MoJotof bu d-ırıett 
şiddetle ret ehniştir. 

Londra, ] 1 IRady-0J 
[Sonu dordünc(i c;dyfadı1 

RUSYA· -------··· 
ingiltereyi protesto 

etti.· 
Londra, l 1 1 Ra<lyo 1 

Sovyetler Birliği Başvekili 

v~ hariciye vekili Mol~tof. 
müttt!fiklerin Alman · ihra 
catım meneden kararnu 
protesto eden notay; Sow· 
yet sefiri vastasi)e İng~lte· 
reye tevdi ettirmiştir. 

Notada abluka kararım· 
dan Rusyanm göreceği, . ıa· 
rar kaydolunmaktadır. 

Alman yanın 
Uydurma bi.r haberi
ni Romanya tekzip 

ediyor. 
Londra, 11 1 R:adyo 1 

Geçenlerde Romanya petr•I 
kuyularında vulcubulan yaa
gmı çıkarmak suçile iki fa 
gilizin tevkif edildiği Al
manlar tarafından verilen 
haberi Romanya tekzip et
mektedir. 
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SEHIR HABERLERi 
Beden terbiyesi 

Genel direktörlüğü ta .. 
rafından takdirname 

ile taltif edildi. 
Gençlik teşkilitloın Tür · 

kiyede ilk defa bölgemizde 
kurulmasından ve Cumbu · 
riyet bayramına kadar ah 
n.an neticelerden dolayı, be
den lerbiyeıi genel direk 
Ub-lüğü, valimiz ve bölge 
başkanımızı takdirname ile 
taltif ebniftir. 

Bu münasebetle, gençlik 
lcoliıpJerinin kurulmasında 
takip olunan yollar, kulüp· 
Je.ria idare heyeti ~eçiminde 
görülen gayeler ve usuller, 
.lnıluplere bina, saha, yek· 
Deak elbise temini hususu 
we mükelleflere yaptırılan 
talim ve terbiye saatlerinin 
haftaaıa hangi günJerinde 
tathik cdiJdiji ,,.e bunlarda 
nt gibi müıkülata raıtJan
cbjı da sorulmaktadır. 

Genel direktörlük. böl
ıemizden alacağı malümata 
16re, bu yıl faaliyete geçi-

Halkevinde Verilecek Konferanslar. 
Ayda bir umuma ve münevver
lere mahsus olmak Üzere ayrı 
ayrı mevzularda konferans

lar verilecek. 
Halkevimiz kış mesaiıine 

başlamak üzeredir. Bu mü 
nasebetJe muhtel if kollar, 
icap eden hazırlıkları yap· 
makta devam etmt ktedirler. 

Dün, saat 15 de kış ay 
larmda verilecek konferans
ları tesbit etmek üzere muh 
tefif kotların mümcssiUeri 
bir arada topJanrnı~Jar ve 

konferansçılarla. verilecek 
konferanslann günlerini tes
bit etmişlerdir. 

HaJkcvi, şimdiye kadar 
oJduğu gibi, her pazartesi 
gece~i köylü geceleri tertip 
etmekte devam edecek ve 
bu akşamlar köylüye fay
dalı konferanslar verilecek e 

POSTA 

Himler gösterilecektir. Bun
dan maada verilecek kon 
feranslann bir kısmı umuma 
ve bir kısmı da Ar şubesi 

nin tertip ettiği \ayda bu
lunacak oJanlara ayda bir 
defa verilecektir. 

Umuma verilecek konfe 
ran~ları müteakıp, HalkeYİ 

tem il kolu da bir piyes oy
nıyacak tır. 

Halkevinin mühim 
bir teşebbüsü 

Halkevinde, her pazartesi 
akşamı doktor Fahriye Al 
taylı köylü kadınlarını mec
canen muayene edecektir. 

Gönenin 
reuği bölgelere de. aynı İdaresine alınan ye-
eaaaılar dahilinde çalışma • .. Y eroluk köyünde bir 

kadını yaraladılar 
(jöuen, f HususiJ - Ka-

aht4erıneleriui istiyeceği zan- nı memur ve muvez-
ııedilmektedir. ı ziler, onbeş günlük ı 

zamıza iki saat mesafe · 
de buluna il Y eroluk köyün
de bir yaralama Yakası ol 
muştur. 

.. P. T. T. de tayin 
·. Şehrimiz P. T. T. Müra
k.beliğinc Sadi Acunkaya . 
Ye Nıhat Meral t ayin edil 
mi' ve dün şehrimize geie 
rek yeni vazifelerine başla
m•flardır. 

~--

Şehrimizde şiddetli 
bir zelzele oldu. 
Pazar gecesi saat 22.18 de 

Jeltrimizde şiddetli bir zel 
:ıele oldu. 

Rezalet çıkarmışlar. 1 
Sakarya mahallesinden 

Faik ile arkadaşı Tahsin 
e••elki ak"ıam fazla sar 
hoş oldukları haide mahalle ı 
l.ah•eciai Salibin kahvesine 
giderde, camlarmı kırmak 
auretile rezalet çıkardıkları 
ubıta tarafından görülmüt 
ve her ikiıi de yakalanarak 
adli1eye teslim edilmişler-
dir. 

bir kurs görecekler 
Adli tebliıatın posta ida 

resine devri münaıebetile 
P. T. T. ye yeniden birçok 
memur ve müvezzilerin ahn
dıiını e\•vdki sayılarımızda 
yazmıştık. 

Umum Müdürlük, tayin 
edilen memur ve müvezziler 

35 Y aılannda Emine iJe 
aynı köyden Habil bir bir

' !erine karşı uzun zamandan 
beri bir. meyil duymakta 
imişler. Bu iki aşık, . köyün 
cıvar ındaki ormanlıkta ge· 
ceJeyiıı buluşmayı gündüz
den birbirlerine vadetmiş 
lerdir. 

için onbeş günlük '-ir kura • 
açılmasm1 Posta Müdürfüğüne l 
bildirmiştir. Bu münasebet
le Müdürlük, yeni aldığı 
memur ve müve:zzilere dün 
den itibaren de rs vermeğe 

başlamıştır. 

Dün, Halkevi salonunda 
toplanan memur ve müvez 
zilere, P. T. T. Müdürü 
Melih: Engin, işlerin ehem
miyet ve vasıflarım anlat 
mış ve bilahara posta mü
rakipleri taraf mdan da ders 
lere devam edilmiştir. Her 
gün öğleden sonra ve on 
beş gün sürecek olan bu 
kurslari Nihat ve Sadi ida 
re edeceklerdir. 

Ortalık karardığı vakit, 
her ikisi de aynı mahalde 
birleterelc görüfürlerken, 
bunları gözetlemekte olaD 
Eminenin kardeşinin çocu 
ğu 17 yaşındaki Mehmet, 
teyzesinin bu haline daha 
fazla tahammül edememiş 

1 
yanında taşıdığı tabancaıı 
nı çık a rarak üç e l ateş et · 
nıiş ve Eemioeyi ağır suret
te yaraladıktan sonra kaç 
nııttır. 

Habil, vakadan köyün 
jandarmasını haberdar etmif 
ve biraz sonra da Mehmıet 
yakalaama.,tır. Yaralı teda- 1 

Kır Koşuları 
Pazar günü yapddt. 

44 Atletin iştirak et" 
tiği bu koşular çok 

alakalı oldu. 
Kır kotulanDm biriaci ~f· 

tası, pazar paü kalabalıiı 
bir sporcu kitleaillia iftit'' 
kile havanın da yaimutl" 
ve ıoiuk ohauıaa ratıP"' 
muvaffakiyet&e yapaldı. . 

Koıular, iki grup be'r 
ne ayrıldıiaodan evveM,, t6· 
18 ya9ındaki ıenç amatOt' 
ler arasında baılada. Baou0 

mcaafesi 2500 metre id~· 
Koıuya 23 kişi İftiralı etti 
Muntazam ve çok xew-.ldi ~ 
çen bu yarışıo biriocUijiıJI 

ı 12,14.2 dakikada lamail Ç~ 
gezen, ikiaciJiiini' Avni Çel'' 
çil, üçiincüliipnü Celil 1Çi0' 
tav ve sıraıile Kadir Keçe 
ci dördüncü, Mehmet Kar• . 
kütük beşinci ve Himit fi' 
dan da aJtıncı olııiıauflardıt· 

Bundan sonra, ikiad k0 

şuya ba,Jandı. Buaa yatf•" 
18 den vukarı olan atletle' 
iıtirak ~diyordu. t u kafi' 
nun mesafesi de 5000 roet 
re idi. 1çlerande tecrübdi at· 
!etlerin bulunduju ba Jr.~ 
çok iddiah oldu ve birfac' 
liği 23,28.8 dakikada Bel
rul Tezcan, ikinciHği Şaha" 
Yurts~nmez, üçüncüliiğii fe ,a 
rit Ôzaıcı kaaandılar. u; 't 

Koşular, Geaçlik KufuP"' 
idare heyetinin nezareti aJ· 
bnda ve çok muntazam bi' 
şekilde yapıldı. 

G-:lecek hafta da, ayo' 
yerde, küçükler içio 3000 ,e 
büyükler için de 6000 ruet 
re mesafede devam edilt' 
cektir. 

Kahvenin camlarını 
kırmış. 

Kayabey mahaUesiedeıl 
Mustafa oğlu Ahmet. ay111 

mahallede kahvecilik yapa" 
Mehmedin kahveaine rfde 
rek bilisebep camlannı kıt' 
dığı ve müşterilerden Hay· 
ri ismindeki bir şalus-a ~ 
hakaret ettiği iddia ve f 1 

kiyet olunduğundan Ahaıet 
yakalanarak adliyeye veril' 
miştir. --------
Yİ edilmek üzere 
16•deriJrwiftir. 

~. 



r Estonya Vaporu 
eehul Bir Denizaltısı 

~ 

Tarafından batırıldı. 
in tarayan bir lngiiil gemisi mayine çarptı 

TtiRKDfLi 

lnglllz Askerıerl 
ilk defa ola;;k Majinoda 

faaliyete geçtiler. 
1 

Londra, 11 !Radyo) Bltlbı dünyanın g6deri a.i-
Bugiin neşrolunan teblii- zin üzerinizdedir. Dtq..-.-
de, Majioo hattında Beritan nıza iyi naşa~ ahp .at.E. 
ya kuv•etleri ilk defa ola Onlar geçemıyecek, baa - · 
rak kendi kumandanları ida· zaffer olaeatız., ~e-

• d dli f r t dir. 
resı~kel . bn 'Jd~e·cıe kata dı!e e Londra, 11 1 Rad10J -
ıeçb en ı ıra me e ır. (Son d- d- ·· f da, 

1 . . u or uncu say a 
ngıliz aıkerlerı dün ak -=-==-====-==~=====--==== 

şam müstahkem ha thaıa M ı• L L •ı 
bir kısmını talllamile teılim 
etmitlerdir. Alll'anlar tara l PiYANGO 

· hadan ıece bu hatta bir ta ~. 
arruz vuku bulmupada ph- Dun" çekildi 

1 
•• 

Hir rran:11t tl11ntik klrtlllmilflerdir. 
} lalin, 11 [Radyo) - fim.diye kadar ~elmeleri bek 

1 
Şimdiye kadar lngiliz as !! 

..:!~ ismindeki Estonya lemrken gelmıye-n d6rt in ; kerleri biç bir zayiat verme 1 100 Bin Lirayı 21820 
L. na, 111illiJeti meçhul bir giliı Yapurunun batanlmıt 1 mitlerdir. k d' 
~ltuı tarafından atılan olduğu ihtimali resmen bil Londra, 11 (Radyo) Numara azan i "t' 

:--ilerle batmıtbr. iki ki- dirilmektedir. Ona gece fogiliz askerleri Milli Piyangonun ~i 
•tır yaralıdır. Londra, 11 (Radyo) - nin ilk defa faaliyete geç- kqideai ~nn. ~bn latut· 
~ londra, 11 (Radyo) - Tefrinsani on bqinden bu f meai ve hatbn bir luımıaı balda çekılm1tlır. Ku••• 
~a tar~J~n kll!Bk bir güne kadar, bitaraf Ye mu teılim etmeleri mliauebeti- J •maaraları ... ;ıya ·yazıy• 
.. ~'!- l'elBW IUJlne çar bariplere ait lS gemi bat 1 le orduya hitabe• bir emir " rua: , , 1 

• 

~ l9.tm11tar. Dart kiti mlfbr. 6130 tona baliğ olan name aqrolun•uttur. Bu 100 Bin Lira 
...... tir. bu yekin, harbin batından emirnamede: "Sizler, Beri- 21820 ·• 

,_l:oadra. 11 (Radyo] beri vukubulan zayiat liste- toya orduaunun piftarı ola- •
6 

~~eaiderde bulanan ve ıiode üçüncü geliyor. rak faaliyete _!,eçiyoraunuı. 25 Bin lira 

AJINO MANSA KADAR UZATILDI 32331 
15 Bin lira· 

imanlar Belçikayi çiğneseler de ken- 18177 
... terini bu kale karşısında bulacaklar 12 Bin lira 
~ ~•dra . 1 t jRadyoJ zaifdir ve Almanların ıaif 8 'M M ı• • • 
,---t~~ ıelen haberl~re g~- noktaları malzeme nokıaa . • • ec ısının 15162 
. "•Jl•O b.u. temdıt edat lığı doı.,ı.ue süratıe t• lO Bı·n ıı·ra 

Ve ka••etlendirmiftir. mamlayamamaktadırlar. Dünkü toplantısı 
._ °tierbia ilk iç ayıDda Ma- Aakara, 11 1 A.A.) _ 81· 34149 

0 ku•nHeri fazlalqtınl- 6 A ) k 
mütabkem battı y ) y&k Millet Mecliıi buılln 

deaiane kadar uıabl- beynelmiıeı ı•rapçuık ofisi- 5 Bin lira 
,,. Almanlar Belçikayı Devlet tahsilatı ne İftirak etmeldiğimi• laak- 3034, 18602 . 
~ kındaki kanun llyilua11nın L.·: seler bile, arhk bu ka- 137,597,903 lira b k . 
~ •tamıyacaklardır. ı irinci müza t reaıni yapmlf· 3 Bin lira kazananlar 
~l='rUuziar fiç dört senede Ankara, 11 [ Husuıi) - tır. 714, 1215, 16429, 39523, 
-~k olan bu luımı üç Maliye Vekileti, ikinci- 2812 
"ibi mu bir zamaada teşrin ayı IODU itibariyle Bayburtta şiddetli 28in lira kazananlar 
' tle çal ... rak, yap•ıılar · t hazinenin altı aylık tahsili · bı·r zelzele SO'J3, 5337, 11039, 25J41, 

' tını teıbit etmiıtir . Albay 2847• 33608 • .3064, 26UM 
C .. le t Ankara, ıt ( Radyo 1 - Bin lira kazananlar ~- --• •, tar• taarruz lak devlet tabaillh 137.597. 

~rı Yerirae, mlttefilder Buglin, iki onda Bayburtta 1 46, 887, 1021, 1789, 2400, 
L'• ıellİf aalaa lzeriade 903 liradır. Geçen senenin bir birini miitealdp iç zel 66224, 9792, 9820, 1413, 
~ ._ ,_ bu aynı aylarına nazaraa tah ı ı b' · · · L IS°"" 193ıe...1t. JAAlS "1.cAt.ı ~ellet im•laıaı l•ut ze e o m8f, ınaCl8ı -"" sa 7V.6, '"• 77 , ' ~~. 

~~lclanlar. ÇIDkl Al•an sillt 42S.S24 lira bir faala aiye deYam etmif, cliierleri 21900, 28446, 29712, 29'81 . 
°"klmlanam· birçok yeri lak arzet•ektedir. bafif ıeçmittir. 16288 
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Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi İnhisarların 
Taib 80 Derecelik Kolonyalan Gelmiştir.-} Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kad~ Alb•,rtt 

İngiliz 
askerleri 

l 8ıııtaraf ı üçüncü sayfada] 

iaıiliı: Krala 6 nci Çorc dün 
Fran•adan Ayr.alırken Bat 
Kamandan Gamleni ve di 
fer laıiliz Erkimnı mtan 

· Jarla hıltif etmişlerdir. 
Bugün harbin yilzüncü gü

' nldlr. Deyi telgraf gazetesi 
hu m6nasebetle makale neş 
rcıtmektedir: 

7S Senedenberi Alman 
1-e•ki~ceyf mütehanLaları yıl
tlırim laarbine güvenmişler· 
dir. Bu usul ile Polonyada 
iyi aetice alms,pa da Majino 
İl•l'§lımda birşey yapama
~r. 
'Al~an kumandanlan kuy

. ,,etlerinden eınin oldukları 
• 
;Mman böyle tereddüt et-
lll!l~ruiflerdi r. 
· Tayarelerimi~in d~ Al 

r•nJara nazaran kuvvetli 
' ~fduğa tahakkuk etmiştir. 

" Şimdiki halde, garp cep 
• a.eaind"'c utibkAm harbi var 
dar. 

Deyi teigraf 111akalesine 
~yle nihayet veriyor: 

"istibkim harbi Alman 
i\laitlerini turmtt ve Nazile 
ri müşkül vaziyette bırak
••fbr.,, 

Ticaret ve s~nayi 
odasından: 

Balakeair vilayetinin Cum 
t.ariyet mahallesinde (2 ı nu 
marah evde oturan Türki
ye Cumhuriyeti tabaasından 
elup kert:steciler arastasın

daki (56) numaralı mağzayi 
ikametgahı ticari ittihaz 
ed.:rek 939 yılıudanberi ke 
rellecilik tica retile iştigal 
ettiğini beyan eden Ahmet 
~lu Osman Çavuşoğlunun 
lnvam ticareti bu kerre 
(kereıteci Osman Çavuşoğ
hı olara~ h!sçil edildiği 
ribi bu ünvanın imza şekli 
de Türkçe el yazısile (0. 
Çavu~oğhı) olarak ticaret 
kanununun 42 nci maddesi -
ne göre 9/12/939 tarihinde 
Bahkesir ticaret ve sanayi 
bdasmca 1114 sicil .ayısma 
llayt edildiği ilan olunnr. 

1 Alman tayare- •lf.ror~...-.~•~r+:~ff•~ 
1 ı ; 

t ~ş~ •• ~~~~·~~d~ m DF oh . K TAl,o R 
Dün gece, Alman ajansı 1 a nye ta yit · . 
Nazi hava kuvvetlerinin Bal I 
bkta keşif uçuşları yaptık KADIN HASTALIKLARI VE DOCU5f 

1 lannı bildirmiştir. BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 
Paris, 11 !Radyo) 

Birleşik Amerika Cumhu
riyetleri, Finlindiyaya· 2 ınil 
yon sterlinlik bir kredi 
açmıştır. . 

Helsinki 11 [Radyo] -
Madoğa gölü şimalinde bir 
çok ınıntakalarda çarpıf 
malar olmuştur. 

Pehamoda sfikônet var 
dır. Finlandiya hava kolları 
Rus tank kollarını muvaf 

·fakiyetle tahrip etmiştir. 
Hefıinki, 11 IRadyo) · -

Don Fialandiya Parlamen· 
tusu toplanmış ve dünyaya 
hitaben bir beyanname neş . 
rolunmuıtur. Bu beyanname 
de ·obütiln dünyanın bizi 
yalnız bırakmayacağını ıan 
nediyoruz. Hlltün Milletler 
den fiK yardım bekliyoruz.,, 
Denilmekt dir. 
· Paris 11 (Radyo] - İs -

. •eç Kralı, lsvcç kuvvetlerini 
tek bir kumandan emrine 
vermiştir . 

Paris, 11 (Radyo) Hit 
ler, Finlindiyada Rusyaya 
karşı çarpıtmak üzere as-
ker göndermeğe karar ver 
miştir. 

Milletler Cemi
yeti konseyi 
çalışıyor. 

[Baş t mıfı birinci sayfada] 
ceği zannediliyor. 

Londra, 11 IRadyoj -
Deyli Herald yazıyor: 

ccHitJer yeni bir sulh ta
arruzuna geçmiştir. Alman 
ya Cenevreye pek çok ga
zeteci yollamıştır. Bunlar 
bitaraflar murahhasları ve 
ecnebi gazetecileri Alman 
ya lehine b.azanmağa çalı 

,ıyorlar. 

Bunlara göre, Almanya, 
bir Çekoslovak bükümeti
nin kurulmasnuı, Avustur· 
yada bir plebist yapılmasına 
müstakil bir Polonya tesiai-
ne razı olacaktır. 
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Muayenehane: MillTkuvvetler caddesi No: 134 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAf 

15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABlJI.. 
VE TEDAVİ EDER. 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdürlüğünden= 

Kabili tezyit ve tenkis olmak ıartiyle ve kamy.,. 
larla Bandırma inhiurlan bakım evlerine taıınacali S
dırgıdan 150.000 ve Biğadıçdan 20.000 kilo idare ,,.J 
yaprak tütünlerin nakli işi mevcut prtnamesi mucibi~ 
25/1111939 tarihinden itibaren 20 giin müdddetle ~Ç# 
eksiltmeye konulmuttur. . 

Taliplerin 15/12/1939 tarihine müsadif cuma g~ 
saat . 14 de kadar S1nd11gı inhisarlarma milracaatl.arc 

4 ; 1 '38.!,/ • 

Ballkesir Orta Okullar Safin Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmin Mnvakkat . · 
Cinsi: Azı Çoğu: bedeli teminatı Eksilt,., 

Lira Lira şekli J 
Takım ell>ise 350 400 6800 510 .Kapalı.,,-. 

Balıkesir ortaokullar ihtiyacı olan yukarıda ~ 
11lı takırn elbise onbeş gün müddetle eksiltmeye çıka~· 
mışhr. lhale9İ 22/kanunuevv~l/1939 cuma günü saat .., 
beşte Balıkesir maarif müdürlüğü odasında. yapılacak~ 
2490 nuınarah kanunun tarifatına uygun olarak hazırl• 
nacak teminat ve teklifleri havi ınektuplar ihale günD'" 
de nihayet saat 14 de kadar komisyon beaşkanlığma ~e' 
rilmiş bulunacaktır. Şartname \'e nümunelerin her ı"' 
öğretmen okulunda görülebileceği ilan olunur. · 

/ 4 - l 392/ 

Susunuk Belediyesinden: 
Kasabamız hidrolektrik tesisatın dan 4539,6() H" 

keşif bedelli kanal ve teferruatı ile 34711 lira keşif ,,. ... 
defli su köşkü ve tahkimatı ayrı ayrı pazarlığa konınilf 
tur. 

İhale 21112/939 perşt·mb~ giinü saat 15 te beledi1' 
encümeninde yapılacaktır. 

Talipler bermucibi kanun yüzde 7 ,5 pey akçcsır" 
pazarlığa iştirak edebilirler. 

Fazla izahat almak istiyenler belediye kalemi-' 
miiracaat edebilirler. 

4 1 - 399 . 
Baslldıtı yer: Tüı kdıli matbaası-B•hkeı;?I 


