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FiNLANDiYA TAYARELERI 
urmansk Hava Üs ünü tahri etti. 

. . 
it nutukla yerli mal-
1.r haftasını açblar 

L ~nkara, 12 lHuauaiJ 
~vekil Doktor Refik Say 
~Dı buıiin saat 16 da 
~ llrevinde söylediği nutuk
'- onuncu yerJi mallar haf-

laıaı açmıfbr. 
~vekilimiz bu •ntukla 
~ milli iktasadın ehem 
~etini tebarüz ettirmiş

clir_ 

Bir Yunan vapuru 
battı 

t/Paria, 12 (Radyol -
00 Tonluk bir Yunan va· 

.._,u lıveçin cenubi garbi 
"-de nı~çhul bir denizaltı ta-
~an . batmlmışhr. 

MlllT Şefimiz 
..... '~ 

I~ r z ıı r u ıı ı \ ~ f) l ıı ıı el•• 
Cumhurreisimizi hamil bulunan 

hususi tren Sıvasa vardı. 
Ankara, 12 [ Huıusi 1 

Cunıhurreisimiı Milli Şef ls 
met İnönüyü hamil bulunan 
hususi tren, bu sabah Kay 
seriden g~çmiş, 15,30 da 
Sıvasa muvasalat etmiştir. 

Ankara, 12 (Hususi J 
Milli Şefimiz ismet İnönü, 
gece saat 23 de refakatle 
rinde general Kazım Or 

bay, umumi katipleri B. 
Kemal ve kalemi mahsuı 

müdürleri oldukları halde 

hususi treni !! Erzuruma ha
reket ettiler. 

Milli Şef, i~ta,yonda Mec
lis reisi B. Mustafa Abdiil -
halik Renda, Başvekil Re 
fik Saydam, Maraşal Fevzi 
Çakmak. vekiller, general 
ler, mebuslar, ve kesif bir 
halk küti~si tarafından ha 
raretli tezahüratla uğurlan 

mıthr 

Milli Ş ·fimizin seyahat· 
lar1 on giin t<adar sürecek
tir. 

Loııdı·•t)1 ı ı\'lt•şgul ~dt~ıı llir Kil<ıp! 

YAKIN BiR ARKADAŞI. HİTLERIN 
FiKiRLERiNi iFŞA EDiYOR. 

Hitlerin gayesi Rusyayı istila etmekmiş! 
londra, 12 (Radyo) - kabul etmekte, Fakat Rus Bir mü:-ıakaşasmda Hitler 

~drada bir kitap bugün yanın tehlikeli vaziyetinden ''evvela Rusyayı i:stilci etme-
~in umumiyeyi çok meş de bahsetmekt dir. liyim.,, Diyor. 

~~ etmiştir. Bu kitabı Hit- AJ -R-~---- J t\'b yakın arkadaşı Her manya, omanyaya Po onya 
tınan Rutnig yaımıttır. h b• J k . . 

~ 8Q kitapta HitJerin 1932 ar ı ma zemesİ satma IStiyOr • 
il 1934 de kadar ki, mah- -

~ttı münakaşaları vardır. Almanya, Rusya nezdinde, Romanyaya 
lllÜnakaş al.ır Hitlerin si k . . İ bb İ b 1 d ? · hıi düşünce!,_. ;ni ifşa et- do unmarnası ıçın eşe üs e mi u un u. 

-.fllctedir. Paris, 12 (Radyo! - Al Sovyetler nezdinde Roman· 
, Bu münakaş41larda Hitler manya iktısadi sahada Ro yaya dokunmaması içiıı ta-
~'11sturyayı, gaıbi Avru manyı iknaa çalışırken ala vassutta bulunmuştur. Al-

~ı alacağım. Sonraki işim •ğı maddelere mukabil Po- manya, Rusyaya böyle bir 

Sf, \ . \ I~ 'I., 

T ayarecilerinden bir 
gurup Finlandiyaya 

kaçb. 
Paris, 12 I Radyo ı - Pet- , 

samo civarında bugün fid· 
detli bir muharebe olmu,tur. 
Finlandiya kahramanca mu· 
kavemet ~diyor. 

Finlandiya tayarcleri yi 
ne bugün bi'r tank kolunu 
perişan etmiŞlerdir. Finlla· 
diyahlar bir Rus zırhh tre· 
nini de harap etmişlerdir 

Londra, 12 f Radyoj 
Finlandiya tayareleri Mu 
mansk hava üssünü tahrip et
mişlerdir. 

Sovyetler büyük müşkü
lata uğramaktadır. Ka .. çok 
tur. Finlandiyalıların karşı 

sana vıgınla çıkan Ruslar 
derhal imha ed lmektcdir. 

lsveçte çıkan Bladd ga
zetesi Fmlil rm, b ıgün, bir 
kasabayı işgal ettiklerini 
yaı"llaktadır. 

Londra, 12 [Radyo) 
avfad a] 

Maçekin nutku .....,...,...:: 
Küçiik milletler teh

likededir. 
Londra, 12 !Radyo} 

Yugoslav başvekil muavini 
Maçekin dün akşam radyoda 
bir nutuk ıöyliyerelr, Hırvat· 
!arla - Sırpların müttehit 
hareket etmeleri lüzumunu 
söylemiş v · "KüçUk millet 
ler tehlikededir. Yugo~la"·

larla Macarlar birleşmelidir .• , 
Demiştir . 

._ lonya, Ukranya, Gürciı- lonya harp malzemesini tek hal vukuunda Almanyanın 
-.Ilı almak olacaktır. lif etmiştir. temin edemiyeceği bir çok 1 ~--. - 1 
1 

liitJer b6Uln münakaşa- Bir Yugoslav gazetesinin maddeler yüzünden müşkü- Ycrlı malı, hem ucuz, hem 
a...a_ Al J A - - b"ld" . t" ı de çok sağlamdır. """• Rusya ile anlatmayı yazdığma göre, manya, ata ugrıvacagmı ı ırmış ır. 
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EHIR HABERLERi 
BELEDİYE 
Tarafından 

Yaptınlan çeşme 
ve yol kaldınmlan. 

Hayvan pazarı meydanlı 
i mdan asri mezarlığa ka
dar çıkan bozuk yolun kal· 
dmmlan , Lazla r hamamı 
sokağı ve Şeyhlütfullah cad
~ kaldınnıları yeniden 
yaptmlmıtbr. 

Bu meyanda tren yolu 
ü1.crinden yapılan köprüden 
Atat5rk parkma gidecek 
yolun tesviyesile park önü
ne tesadüf eden derenin 
üaıerine on metre gcnişlitin
de beton arme bir köprü· 
atn de yapılmasma batlan
mıtlır . 

Şehrin şimalinde. yapılan 

uri mezarlık duvarlarının 
yarıda kalan kısımlan da 
ikmal ettirilerek üzerine ka 
pak tqiarının konulmasına 

clevam edilmektedir. 
Osmaniye mahallesindeki 

mucide bitiıik ve seneler 
denberi harap bulunan ah 
f&P çcfme, görülen lüzum 
üz.erine yıktmlmış ve yerine 
çok giıel beton bir çe~me 
yaptınlmışbr. 

Hükumet konağının ön
ündeki havuzun etrafmdaki 
yaya yollarının döşeme kı
sımlarma başlanmıftır. Bi 
lihare o kaldmmlarm üze
rine karesiman döşenecek

tir . 

Umumi Meclis ha
zrrhklan. 

Bir .ıubat 940 tarihinde 
topJanacak olan Viliyet 
Umumi Meclisi huırhklarına 
Daimi Encümende baılan
mııhr Bu meyanda Muha 
sebei Hususiye, dairelerden 
940 senesine ait masraf büt· 
çe1erillİ ietemiftir. 

Tasarruf her insan için h ı:ı

yat bir zarurettir .. Onun için 
bankadzı pamnız , evinizde 
kumbaramz bulunsun. 

P. T. T. 
gişelerileistasyonlarda 
damga pulu satılacak 

P. T. T . gişelerinde ve 
D. D. Y. işletme istasyonla
rında satılması kati bir za· 
ruret olduğu gözöniine ah-
nara k yalnız damga puluna 
~ünhasır olmak iizere P. T. 
T . gişe ve D. D. Y. istas· 
yon memurlarına bayi bulu 
nan yerJerde dahi pul sattı 

rılması kararlaşmıştır. Pul 
satacak gişe v e istasyon 
memurları için vekaletten 
iıin almmıyacak, P. T. T. 
müdürlükleri ve D . O. Y . 
işletme müfettişliklerince 

yazı lacak tezkere üzerine 
pul satmalarına izin verile· 
ccktir. 

Yeni cigaralar 
İnhisarlar idaresi halkın 

büyük rağbetine mazhar 

olan çeşit sigaralannm yir 

mi beşlik paketlerini de pi

yasaya çıkarmaya karar ver
miştir. idare bundan ba~ka 
Bayan ve Hanımeli sıgara 

larmı da kald1rarak yerine 
Gelincik adında bir sigara 
çıkarmıştır. 

1 
Bir kadın sopa ile ko
casının başını yara

lamış 
Aygören mahallesinden 

Raşit kızı 50 yaşlarmdaki 
Emine, bir kavga esnasında 

1 eline geçirdiği bir sopa ile 
kocasının başına vurmak su 
retile yaraladığı şikayet 

olunduğundan yakalanmış 

ve evrakile birlik adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Çocuk kavgası 
Ege mahallesinden Halil 

oğlu 8 yaşlarında küçük bir 
çocuk, Kayabey mahallesin· 
de oturan Ahmet oğlu 10 
yaşmdaki Raşidi bir kavga 
sonunda makasla ıol kolun· 
dan yaraladığı şikayet olun· 

1 duğundan tahkikata başlaa
mıttır. 

Merinos 
Koyunlanndan doğa
cak erkek kuzuları 
Vekalet satın alacak 

İki senedenberi vilayeti

mizde merinos koyunlarının 
üretilmesi için hummalı bir 

faaliyet göze çarpmaktadır. 
Ziraat Vekaletinin ,ehrimir. 

de tesis ettiği merınos ye 

t iştirme şefliği, bu işlerle ı 

yakandan alakadar olmakta 

ve bu yüzden kısa bir za· 

man içersinde ümidin fev 

kinde iyi randıman ahn· 

maktadır. 

Ziraat vekaleti bu seue 

viliyetimizde doğacak er
kek kuzulardan damızhğa 

elverişli olanlarını yüksek 

Hatla almağa karar vermiş 
ve keyfiyeti Balıkesir şefli

ğine bildirmiştir. 

Dr. Faiki kaybettik. 
Şehrimizin e!lki ve tanın 

mış doktorlarından Bay 
Faiğin uzun zamandanbe 
ri çekmekte olduğu gırtlak 
hastalığından, bütün tedavi 
ve ihtimamlara rağmen kur
tulamamış ve dün gece evin 
de hayata gözlerini kapa
mıştır. 

Yıllarca memleketimizde 
yılmadan çalışan ve bastala 
rmın en istiraplı anlarında 

yetişerek onlara hayat ve
ren bu kıymetli doktorun 
ölümü şehrimizde teesıürle 
karşılanmııtır. 

Merhumun cena zesı dün 
evinden kaldırılarak, nama 
zı Paşa camiinde kıhndık 
lan sonra, meslek arkadaş
larile kendisini seven dost 
larmın elleri üzerinde Baş
çeşme mezarlığına götürü 
lerek ebedi istirahatgihma 
bırakılmıştır . 

Ailesine ve meslek arka· 
da,Ia rmn başsağhğı dileriz. 

Yu rdum uzun güzel yemiş- 1 
lerinı yemek hem bir zevk, 
hem de bir vatan meselesidir. 

Tasarruf 
Haf tası dün başladı 

tasarruf ve yerli ~ 
haftasmın oauncu yıh 
baıiamlfbr. . ..ııı 

Haftamn devam e~ 
müddet zarfında mektel'"~ 
de derslerde tasar~~ 
yerli mab hakkanda öi-:"~ 
verilecek, yatılı mekt~ 
de de akşam ve •aba~-~ 
meklerinden sonra, ~ 
incir, portakal, kile fi· 
yerli meyvalar yediril_.. 8 

Önümüzdeki pazar ı•0 
bava münit olursa, talebi. 
ler toplu bir Yaziydte :::;: 
buriyet alanında topla ;e 
lar ve burada tuar..J et 
milli iktıHt hakknıda '6•1 

söylenecektir. til" 
Yine bu mevanda bi 

1 evlerde ve kahvelerde ·~ 
ve kahve yerine ın u'ıte 
yemişler verilecektir. ti 

Bu münasebetle Haffıe . 
hoparlöründe verilmek .,e, 
re halk için koafera~ 
tertip edilmiıtir. , , 

Türkçe öğretmeni Enıi•'tt 
tin Çeliköz, bugün ~ 
12,30 da, Türkçe öğret "1J 
Raıim Kocabq yarın JI, de 
da, öbür günde saat 14 t 
Türkçe öğretmeni Salih'-' 
tin Savcı birer konf~t• 
vereceklerdir. 

21 Lir-ay_ı_n_a_s_ıl aşır~• 
Ta Yfaohdao bir iş Ki" 

şehrimize gelerek Aba~-' 
hanına misafir olan Se~ 
Ahmet isminde birisi, .._. t 
kah.esine biraz iıtir•la', 

' etmek üzere girmiş ve pal~, 
sunu çıkararak kapmı11 ' 
kasına asmıtbr. ·,, 

Bir aralık içeriye Lüle•11 ., 

gazlı ve 18 yaılarmda ; 
çocuk girmiş ve kap• 

1
, 

arkasmda asıh duran P'.
11 

tonun ceplerini, herlle"h 
dalglD bulunduğu bir a~, 
karıştırmış ve eline gefİ' 
diği 24 lira kadar bir ~ 
rayı alarak kaçmıştır. , 

Biraz sonra, ~in fark•" 1 
varan palto sahibi . det~~ 
polisi haberdar etmif , 
hırsız pek kısa bir J;a,.' 
zarfında paralarla ber•~ 
yakalaaarak adliyeye .. orf 
ıaiştir. 
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SON HABERLER 
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MU 1 et 1 e r Cem i y e t i u Sa b a h 
Umumi Bir Toplantı Yapacak 

u Toplantıda Komitenin Ha
atırla<dlığı Rapor Okunacaktır 
~jantin, Rusyanın cemiyetten çıkarılmasını istedi 

l ondra, 12 (Radyoj- Mil lesi hakkında asamblenin 
l lt:r Cemiyeti konseyi dip- okuyacağı raporu hazırlıya Felemenkte 27 Nazi 
~si mcbafihnde söylen caktır. 

-.e 1are, şimdiye kadar Londra, 12 !Radyo] yakalandı 
nkii gibi hareketli ol Asamblenin komiayoaun p · 12 lR d ) F ..._ arıs, a yo - e 

-.ıştır. raporunu okumak fizere ya- 1 k ı· · N t• · ,... enmen po ısı azı par ısı-
ıııır..ı.. "-i!J miyette bulunan bütün rın sabah ı bu sabah) top· ne mensup 27 azayı tevkif 
""'I eU ü ili · ·· lanaaası muhtemeldir. \ er m mess erı on uç etmittir. Bunlar bir binanın 
'-dan miiteşelckil bir ko- Londra, 12 (Radyo] bodrum katında askeri ta 

-...vo t k"I t · 1 d" Asamble Çar-mba sabahı, ~ . n et ı e mıt er ır. r- limler yaparlarken yakalan 
..._. f< • p t k" raporu okumak üzere top 

omıayon or e ız mu mıtlardır. 
~~aıımn riyasetinde top- lanacaktır. Rusya muralı-
'•rak, · Ruı taarruzu kar bularını yollarsa bu celse 

\ llda Finliadiyanın şiki aktedilmiyecektir. 
,_.,•rıi tetkik edecektir. Londra, 12 (RadyoJ 

&. Sovyet Rusyanm Milletler 
~ r~da bvl•oau murahaı· Cemiyetinin çektig- i telgra
k Fin meaeleaioden bafka 
. ., bir feyle alikadar olma- fa bu akşama kadar cevap 
ıı.. ~ nivetindedirJer. . vermesi beklenmektedir. Ve 

~ rilen m&ddet 24 1aattir. 
1<...0.ndra, 12 fRadyoJ- Is . Londra, 12 [Radyo) 

~- murahhası Finlandiya Nevyork Taymiı gazeteıi
~kere.sine batlamadan ~ nin bildirildiğine göre, ar-

Moskova -Sofya ha
va set erleri 

Londra, 12 (Radyo] 
Moıkova il~ Sofya arasında 
baya seferleri için dlin Sof 
yada bir anlaşma imza edil
mi,tir. 

l.L ' Sovyet Rusyaya bir jantik heyeti Ruıyanın ce· 
-,raf göndermeyi teklif miyetten çıkarılmasını iıte 

~ ve bu teklif kabul miştir. Almanya Hükumeti 
ınuttur. Londra, 12 f Radyo] -

l ondra, 12 1 Radyo J - Fin murahhuı Doktor Haz 
~Uer C~miyeti Konseyi zi, dün saz söylemek üzere 
"-ıteai yarın sabah topla- kürsiye yaklaştığı zaman 
~ Ruı meae· çok alkışlanmıştır. 

Başkumandan Gamlen 
YAKINDA BiR AL
MAN TAARRUZU-

NU BEKLiYOR 
\ 1ıııcı11 l' «t tıai ı r lık l«a ı·ı ııı 

• 
«• r tı rfl ı 

t_ londra, 1? !Radyo) -
h lblen bir l ngiliı lorduna 
•derdiği mektupta, yakın
l bir Almau taarruzunun 
• lcodijiai bildirmiştir. 

~ Ga•lea diyor ki: "14 bi 
''-t it . t "bl" . etnn arı ı emırna-

'~ ~, Almanlarm taarruz 
eklerini bildirmiştim. 

Nitekim o zaman Alman 
lar taarruza geçtilerse de 
şiddetli mukabelemiz karşı 
sında hareketlerinden vaı 
geçmek mecburiyetinde kar
dılar. Fakat o ~amandan 
itibaren Alman hazırlıkları 
süratla ilerlemif ise de ta
arruı vukubulnıamı,tır. 

Rusyaya her zaman 
yardım edecek miş! 

Londra, 12 [Radyo ) -

1 
Alman hükumeti bir tehli
ke vukuunda, Rusya ile be 
raber olduğunu dün gece 
Ruıyaya bildirmittir. Rusya 
ve Almanya gayelerinde 
mütemmimdirler. 

İlk defa olarak Alman 
ihraç malı musadere 

edildi. 
Londra, 12 (Radyo! 

Bir haftadaoberi Alman ih
raç mallarına kartı tatbik 
edilen abluka dolay11ile İn 
giliz donanması ilk müsade
reyi ya pmıştır. 

Manşda kontrol edile11 ge· 
milerde cüzi miktarda Al 

. 111an efyası b•lu•••tt11r. 

.... 
Tırhan vapuru 

Çanakkale haricinde 
kontrol edildi 

İstanbul, 12 f HuauıiJ -
Tırhan vapuru bugiln ıel 
di. Vapurumuz, Çanakkale 
boğazı haricinde bir l•gilh 
torpidosu tarafından dar· 
durulmuş ve kolltrol e4i{ 

mi4tir. 

INGILTERE 
Amerikadan 8 vapur 

aldı. 
. Londra, 12 {Radyol -
lngiltere, Amerikadan 6SOM 
tona balii olan sekiz vapur 
satın almıttır. Bu gemilerin 
altı tanesi 7500 ton, diter
leri •4 bin tondur. 

Finlandiya 
Tayareleri · 

[Baş tarafı birinci sayfada} 

Bugün, Finlandiya ta1are 
leri Ruı hatları üzeriallen 
uçmuılardır. 

Londra, 12 (Radyo) -
Sovyetlerin Fialindiyaclaki 
hareketleri pek batidir. F-ia
liler Ruılara pek çok zayi
at verdirmektedir. 

Londra, 12 [Radyol -
Finliler Rusyamn mubt~mel 
taarruzuna karşı en iyi a• 
kerini ihtiyatta buJund•r
maktadırlar. 

Stokholm, 12 {Radyo} -
Sovyet tayarecilerinden bir 
gurup tayarelerile Finlilere 
iltihak etmiştir . 

Londra, 12 (Radyo] 
Finliler 1 Ladoga g611 civa -
rında bet gün süren mlca
delede Rusları geri at•1t 

' lardır. 

TlJRKDILI 
Günlük siyasi gaaete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Nqriyat müdtirü 

FUAT BIL'AL ___ ,,,, 
Yı llığı : 800, altı avhğı 4QO kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
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Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi İnhisarlann 
Tam 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.-} Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kadri Albarr•k -----------

tdare heyetinden: 
Cinıi 
Tarla 

Dönüm 
89 

Mevki Hududu: 

" 

Halalca köyü Şarkan çifte yol, ti
meralar mev- malen İalim, Tabir 
kiinde. ve kara Hasan, gar· 

ben yol, cenuben Na 
zımbey. 

" 
80 Ovaköy kara Şarkan dere, şimalen 

yer mevkiinde. Karacalarlı Ahmet o. 
Ali tarlası, garben 
ark, cenuben köy. 

06 Ovaköy Kara 
agaç burnu 

Şarkan Karacalarh 
hacı Ahmet oğ. Ali 
şimalen H .. fbrahim, 
garben Sadık, cenu
ben muhacır Şaban. 

1794 Lira 52 kuruş bina vergilerinin temini tahıiJi 
için Balıkesirin Eskikuyumcular mahalesinden Hacı Mus 

lafa · ve biraderi Hurşit ve Recep vereselerinin şayian 

mutaaarr1f oldukları ÜÇ. Rarça gayri menkulün satılma 

sına tahsilat komisyonunca karar verilmiş ve idare he

yetince de 6/121~39 tarihinden 26/12/939 tarihi•e mü 

.. crıf İlah günü saat 17 ye kadar müzayedeye konulma· 
maa karar verilmiştir. 

Arthrmaya ittirak edecek taliplerin IDt!Vcut kıyme· 

ti mukayyetlerinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde dipo· 

zito ~kçesinin vezneye yatırılarak idare heyetine müra

caat ederse daha ziyade malumat almak istiyenlerin 

Muha•ebei hususiye varidat müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 

4 - 1 - 403 

-------------------~·. 

Vaktflar 
Müdürlüğünden: 

İvrindi merkezinde Şeh 
Bedrettin camiiuin hitabet 
ciheti münhal olduğundan 

talip ola ları rı musaba ka 
imtiba nı için 28112/93Q ve 

perıembe günü saat 14 te 
Balıkesir Vakıflar Müdürlü 
pnde müteşekkil hademe 
encümenine müracaat etme
leri ilin olunur. 

Zayi mühür 
Hasan 'Sakçı mühürümü ' 

:ıayi ettim. Yenisini alaca 
i•mdan eskisinin hükmü ol 
madığı ilan olunur 

Çağış nahiyesinin Nergis 
heyet idare azaıından. 

f smail oğlu Hasan 
Sakçı 

Edremit hukuk 
hakimliğinden: 

Edremidin Tuzcu M. M. 
den İsmail km Fatma Er- 1 

doğanın miiddcaaleyh koca
sı o mahalleden Bigalı Ah 
met aleyhine açtığı boşan· 

ına davasının cari muhakc 
mesinde müddeaaleyh na 
mına çıkarılan davetiyenin 
ikamelkahı belli olmadığı 
meşruhatile iade edilmiş ol-
duğundan ilanen tebligat 
ifasına karar verilerek mu-
hakemeleri 29/1/940 pazar 1 

teıi saat 14 de bırakılmı' 
olduğundan müddeaaleyhin 
vakti mezkôrde ya bizzat 
gelmesi veya bir vekili ka 
mıni göndermesi gelmediği 
veya vekilde göndermediği 
takdirde muhakeme
nin gıyabında devam 
edeceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilin olu
•111'. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
ViJiyct matbaası, Türkdili matbaası adı altın~ 

gazetemizin ida;esinde faaliyete geçmiştir. 
14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karileriot 

hizmet eden ı< TÜRKDILI » gazetesi bu suretk dah• 
geniş bir şekilde çahşmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve siiratle berkeain ihtiyaçlarına ce~ 

vap verecek, herkeai memnun edecek bir şekle aco· 
nulmu,tur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiii .fe· 

kilde hazırlar. 

DfKKA T: Matbaa rile alikildar her tiir16 

mubaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

T ürkdili matbaası - Balıkesir 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

3 senelik rusumu 
nisbiye muham- Muvak 

men tutarı temin• 
No: Mevkii Hektarı Lira Lir• 
8 Ayayorgi 20 3001) 225 

t)6 · Mandıra 25 1500 113 
1 - Açık artırmaya konan iş Balıkesir viJayctiaİll' 

Erdek kazası hududu dahilinde mevki, hudud ve hek 
tarları yukarıda yazılı iki parça granit taş ocağının iK 
sene miiddetle icarlarıdır. 

2 - Artırma 18112 939 tarihine raslayan pazartc,. 
günü saat 15 de Vilayet makamında müteşekkil daifll 
encümen huzurund,t yapılacağm&an isteklilerin yüzdt 
yedi buçuk teminatı muvakkatelerini vezneye yatırdılı 
lanna dair makbuz veya banka mektuplarilf" mali dı.I' 
rumlarını gösterir ticaret odasından tastikli vesikalarİ~ 
birlikte

1 
daimi encümenimize müra~aatları ilin olunur. 

• 4 - 1 - 3~ 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonunda~ 
1 - Askeri ihtiyacı olan 309 ton kuru ' ota teklif 

edilen fiat pahalı görüldüiünden tekrar pazarhkla bİ' 
ay içinde alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 21/ 12/939 günü saat 11 de Ecir• 
mitte askeri aatıa alma komisyonu binasında olacaktır 

3 - Muhammen bedeli ( 10815) liradır. Muvakk•t 
teminatı (811) lira (12.5) kuruştur. 

4 - Şartlarını görmek istiyenler hergün it saatilt" 
de Edremit satınalma komisyoı.unn mi.irac~at etsinler 

4-t-389 
Buddatı yer: Türkdili matbaası-Bahkesir 


