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SIMAL DENİZİNDE .BiR ALON BAR. J 
lngilizler bu suretle Almanların Maarif V~klll 
tnayin dökmesine mani olacaklar 

~giltere sokaklarındalşİklar y anmağa başladı 
Londra, 21 !Radyo] rderi yüksekten mayin dök 

ıtarbin bidayetindenberi Lon· ı me~~ çal~şsal~r bile ~a.~in 
dta geceleri karanlıltta ka lerı ıstedıklen yere duşure 
'•tordu. miyeceklerdir. 

Du bal birçok müşkülata 
'it kazalara sebebiyet ver 
d iin.den merkerl 1 ondrada, 

lokaklarda küçük ampulle
tin yakılmasına müsaade 

ŞİMALİ 
RUSYADA 

Geniş tedbirler ahn· 
~dilrniıtir. Bu ampuller yük 
~k direklere asılmakta ve dı ve birçok kimseler 
lvadan görünmemektedir. tevkif edildi. 

l Londra, 21 1 Radyo) - Paris, 21 { Radyo 1 Son 
0 ndra üzerinde olduğu gi gelen haberlere göre, Mos 

bi, şirnal denizinde de taya· kova hükumeti, şimali Rus· 
~tlere karfı bir balon bara yada geniş tertibat almış 
Jı tesis olunmuıtur. Bundan ve birçok kimselerin tevki· 
ıı..1rıat, Almanlarm tayare fini emretmiştir. Tevkif olu· 
~ nanların bir kısmı hapisha-
1/1e mayin dökmelt!rİne ma- neye g<Snderilmekte \e bir 

1 olmaktır. Balonlara bağlı kısmı da doğrudan doğruya 
~"Plolar mavnalara bağlan- Rusyanın muhtelif yerlerine 
llıalcta ve bu mavnaların za- sürgün edilmekt~dir 

Hasan -An Yücel Malatyada tetkiklerde 
bulundular. 

Ankara, 21 (Hususi} -
Tetkik seyahatine çıkan 
Maarif Vekili Hasan - Ali 
Yücel şerefine Malatyada 
bir ziyafet verilmiştir. 

Vekil, lisede derslere gir
miı ve talebelerle görüşme
ler yapmışlardır. Hasan· Ali 
Yücel, Trahomlu talebeler 
mektebinde de tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Ankara, 21 f Hususil -
Sıhhat ve İçtimai Mua•enet 
Vekili Hulusi Alataş, dün 
Adanaya varmıştır. Vekil; 
Vali, hükumet erkim ve 
halk tarafından karşılanmış
tır. 

Vekil, Adana hastahane 

Hasaoı - Ali Yücel 

)erini \'e diğer sıhhat mü· 
esselerini gezerek tet kilder· 
de bulnamuşlardır. 

FRANSA BİR SARI KiTAP NEŞREDİYOR. -
Almanyanın 

~iln zaman yerleri değişti· Tevkif edilenler arasında 

~idedir. Düşman taya· b:çok t~ zabitan vardır._ Namusu Üzerine verdiği sözlerde 
ISVEÇ MECBURi HiZMETLER durmadığı bu kitapta gösteriliyor. · 
l<ANUNUNU KABUL EITİ. Paris, 21 !Radyo] • , • 

lı· - Fransa yarın bir sarı kitap Hıtler Noel tahll 
11tikümet telefon ve mektuplara sansör koydu neşredecek ve harbin bat· yapıyor. 

lamasında mesul olan dev-
Pariı, 21 [Radyo] İsveç yanname neşrederek, Fin· let hakkında efkarı umumi· Londra, 21 l Radyo } -

~tbuıan meclisi mecburi landiyanın maruz bulundu Hitler Noeli geçirmek üae· 
q... w t bt·k k d ı· yeyi tenvir edecektir . . ,illetler kanununu kabul gu e ı e arşısııı a svcç re Berştgardene gitmiftir. 
~t-· halkının yardım etmeleri ve Mukaddı'mede Almanya· ... ı,tir. Hitlerin Münib biranahesine 

li .. lc.. 1 f k vatanlarının müdafaa ,ı için nın verdiği namus sözlerin b d f t u umet te c on ve me ellerinden gelen gayreti u e a uğrıyamıyacağı ıa•-
'-ı>lara sanıör koymuştur. den bahsedilmektedir. nolunmaktadır. l esirgememeleri bildirilmek· 
~ ondra, 21 ( Radyo 1 - tedir. 11 Mart 1938 tarihinde • 

1 

= "''"' 

~ iÜnkü lneç mebusan 1 verilen bir süvarede Göring, Romanya Sovyet hu-
~·tcliıi toplantısmda başve Ticaret Vekili stan• 
f 
lf Hanson memleket müda- ld k•kt • d sefire Çekoslovak yanın Al d d ld bu a tet 1 erıne e- u u açı 1 ~'-tını kuYvetlendireceğini man tehdidine maruz kal· ' 

i..:Yan etmif ve bunun için vam ediyor mıyacağmı bildirmişti. Paris, 21 (Radyoj Sov· 

~-~.P eden malzeme istihsa- Ankara, 4.l l f A.A.] İs E t . _ G·· . . yetler tarafından Polonya· 
d r esı gun orıng, yıne R h d d · ı 

, 111 göz önünde tutulaca tanbul a bulunan ticaret nın omanya u u u ııp 
.. -. L vekili muhtelif ihracat iş1erl ıefiri kabul etmiş ve sazn edildikten sonra, kapanan 

aildirmiıtir N 
... londra, 21 !Radyo)- Is ve iç piyasadaki •aziyet nü tekrarlamıştır. amuı hudut bugün açılmış ve Re· 
~tçt f k ı d üzerinde tetkiklerine devam üzerine verdiği bu s6zlerin· ı manyaya ilk Sovyet mar-
llıa• e muba aza ar ar an 

""eklcep bir zümre bir~- eylemektedir. de Almanya durmamıftır. ıandiz treni geçmiştir. 

.. 

--~------~-----------------------------------------------------~------~ .. 
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1 Bandırma Balıkesir - Bandırma Memur ahnacak 
Açık satılan M A Ç 1 

- Spor sahasının noksan 
A A ?LARIN kalan kısımları yap· 

Kontrölünü istiyoruz 
Şehrımiıde bir kısım ba -

yilerin satmak ta oldukları 

açık şarap! •r, ı d~use eski 
dercceleriu en > ukseltilmiş 
bu1unuyoT. Ucuz fın tl a sa 
tılan b u Şdrapl ra uyuştu

rucu bazı maddelerin katıl 
dtğmı ve bu yüzden de, 
içeni ·r aksı teşir yaptığı 
nı haber al nakcayız . 

Vlemlekcbmiı.in "her yerin 
d'"' ne l uz.üm .. rden yapıl · 

akta ol <ın şaraplar, hepi-
11u%111 gogsunü kabartacak 
kada r g uzei \,: l ıizdir. Ec
nebi pıya a lar bite, Türk 
şaraplMını c 1 > uksek fiat 
IHla ahnaktad.riar. 

Bu k.ıdar bol ve ucuza 
mai llıao şuaplarıınmn içer 
sine ecnebi madd !eri karış 
tsrmak suretile satmamız 
hem çırkirı ve hem de sıh 
hatimiz noktasından zarar
lıdır. 

Şu halde, şebrimizdt: açık 
sat.alan şaraplar,.. kontröl 
edilmelidir. Halkımızm sıh 
hatini göz önünde tutarak 
bu işin bir a n CV\ e f haUe
diJnıesıni alakadarlardan bek 
leriz , 

N E S R l YA T: ----- -
Yeni Adamın Fikret 

sayısı 
Yeui Adam gazet esinin, 

b üyük Tii rk şairi Tevfik 
Fikrete t ahsis ettiği fevka 
lidc sayısı dolgun bir şekil-
de .çıktı. G azetenin bu sa 
yısmda İsmail Hakkı Balta 
cıoğ!u , Hüsamettin Bozok, 
L. Eriş ç i , Yunus Kaıım Kö 
ni , Sa biha Zekariya , Suat 
Derviş, Burhan Belge, Mu· 
hittin Birgen, Etem İzzet 
ve Ziya Gökalp imzalı muh • 
telif kıymetli y a:ıılar var· 
<iır. fikrete 'ait muhtelif ve· 
sikalar ve resimlerde ga:ıe . 

· teyi ıenginleştirmektedir. 
Bu kıymetli fikir ve sanat 
ıa~etcıini bütün okuculara
•tıa hararetle tavsiye ede-
n-ı. 

tırılacak. 
Bandırma , [Hususi]- Ka

zamız sp or salıasmın, gc 
çen sene bir kısmı yaptırıl 

mış ve diğer kısımları da 
parasızlık yüzünden geri ka l 
mıştı. Balıkesir bölgesine 
yapılan müracaat üıerine, 

bölge iki bin lira yard ımı 

kabul etmiş ve kulübün bi 
riktirdiği bin dör t yüı lira 
da buna eklenerek diğer 

kısım larıda bu sen e ikmal 
ettirilecektir 

Bu ders yıhnda 2000 
Eğitmen yetıştirilecek 

Maarif Vekaleti, nisan 
ayı içinde tedrisa la başJıya -
cak olan köy eğitmenleri 

yetiştirme kursları etrafında 
ki hazırlıklarını bitirmek üze 
redir. Bu sene eğitmen kurs· 
larına 2006 kişi alınacaktır. 
Eğitmen namzetleri ilk ted
risat müfettişleri, gezici baş 
mualJi:r.ler ve köylerde ça
lııan muallimler tarafından 

istekliler arasından seçile
cektir. 

İşlek yollarm kenarların 
da 8-10 köyden miirekkep 
mıntakalar kurulacak ve bu 
mıntakalar göz önünde tu 
tularak namzetler seçilecek 
tir. Namzetlere kurstan çık

tıktan sonra k endi köyle 
rinde çalıştır lacakları bil 
dirilecek ve kendi köyünden 
uzak bir köyt: asla verilmi· 
yecekleri anlatılacaktır. 

Pazar günü şehrimiz
de yapılacak. 

Bir buçuk ay evvel, Ban
dırma ile Balıkesir takımla 
n arasında yapılan bir maç 
ta. Bandırmalılar gayri ni 
zami bir oyuncuyu oynatmak 
iıtemiılerıe de, hakem bunu 
kabul etmemiş ve bu yüz.
dt)n de Bandırmalılar tara
fmdan o vakit bir itiraz 
vaki olmuştu . 

O maçı .wehrimiz takımı 
kazandığı için, lik heyeti 
bu itirazı tetkik etmiş ve 
bu maçın cekrarlanmasuıa 

karar vermiştir. 

Bu itilaflı maç, pazar gü· 
nü şehir stadında yapılacak-
tar. 

Kır koşulan 
Kır koşularının ikinci haf 

tasma bu pazar iÜnÜ de 
devam edilecektir. Küçük 
ve büyük yatlardaki genç 
lcr, iki grup üzerine ayrı 
Jacak ve yine Koşuçmarın· 
daki sahada 3000 ve 5000 
metre mesafe üzerinde ko 
facaklardır. 

Bisiklet yarışları 
Bölge tarafından tertip 

edilen bisiklet teşvik müıa· 
bakaları çok rAğbet gör 
müştür. Ku mÜiabakalarm 
bu hafta sonuncusu yapıla
caktır. Yarışm mesafesi 40 
kilometredir. 

Bu müsabakayı, geçen 
haftaki gençler kaıanırsa, 31 
biriocikinunda yapılacak 
olan bölge bisiklet yarııın· 
da fehrimiıi temsil edecek
lerdir. 

/ 

Rezalet çıkarmış 

Eğitmen teşkilatı kuru
lurken sadece idari taksi 
mat göz önünde tutularak 
kazalara "gör~ ve biribirine 
bititik olmayan geniş bir sa 
ha içine bu teşkilata yay 
mıya teşebbüs edilmiyecck
tir. Teşkilat, vilayet mer- Dinkçiler mahallesinde 
keı kazasından başlanarak oturan Üıküplü f eyıullah ot 

"diğer kazalara teşmil edi l lu F.yüp İ•minde biriıi, ev 
lirken teşkil edilecek mmh- velki akşam fazlaca sarhoş 
kaların da biribirine bitişik olarak mahalle arasında 
olmalarına çok dikkat edi bağırıp çağırmak suretile re 
lecektir. Manisa kursuna da zalet çıkardığından yaka
Maoisadao 40, Bahkeıirdea lanmıf ve hakkanda tanzım 
60 olmak üzere 100 eiit· edilen evrakile adliyeye ve-
men alınacaktır. rilmiıtir. 

Dursunbey ve Balya rııuö 
hasebe katiplikleri için 1 
lira asli maaşla memur alı 
nacaktır . 

Bu memuriyetlere talil! 
olanlar arasında aym yir .... 
sekiiinde defterdarlıkta idi 
tihan yapılacaktır. 

Arpaları kim çaldı? 
Cumhuriyet mahalleai11de' 

Kadir oğlu Ahmet ile A•' 
fartalar mahallesinden ar' 
bacı Sacidin, zalaire paıt' 
rında Erzincanlı Kiuma ait 
beş şinik arpasını çaldıkl•fl 
iddia ve şikayet olundujUO' 
dan tahkikata başlanmııtıt· 

Açık teşekkür 
O" beş gün Jenberi [)O' 

ğumevinde yatmakta ol•' 
kızım Hikmetin, iloğumund• 
gösterilen alaka ve ihtirn•dl• 
kendisine yeni bir ha)'1t 

bahşetmiştir. 

Bilhassa bu hususta biİ' 
y~k gayret leri inkar edil 
mez ve vilayetimizin kıyıı:ıet· 
1i doktorlarından Halit Uıt' 
Ye arkadaşları Fahriye Al 
taylı ile Şinasi ve başhe~ 
şire Emine ve diğer beıııf' 
relerle ebe mektebi talebt' 
lerinc şükran borçlarımı sulJ 
mayı bir borç addederirı>· 

Babası Adil '. 

--~~~~e-şi~Ş~ 
Zigfrid müstahkerfl 

hattı uzatılıyor. 
P.aris, 21 [RadyoJ - Zi( 

e' frid hattı Almanyanın c: 
nubi hududuna doğru u•' 
talıyor. Müstahkem hattıO~ 
Felemenk hududu kısmı ". 
daha evvel temdit edilm~ 
Fakat hattın esas kıfP' 

Fransa hududundadır. 

Fransız bahriye nB' 
zrrı Londrada 

Paris, 21 [Radyo) / 
Fransız bahriye nazırı ~ 
lan akıam üzeri • Londr'f 
varmış, Çorçil ve Amirall,r 

ı la g6rütmUttftr. 
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~OOTAYARE,FIN ŞEHiRLERiNi BOMBALADILAR 
~giltere, her hangi bir hava taar
~zunu sıfıra indirecek kuvvetedir 

'1nun için icap eden bütün tedbirler alınmıştır 
londra, 21 {Radyo) 

l)•hiliye naura Sir Samuel 
.lio.r, dün resmi bir ziya
fette irad ettiği nutukta de 
'-ıiştir ki: 

bahsetmiş ve şunları ilave 
eylemiftir: 

- lngiJtereye karşı vuku
bulacak bir hava taarruzu 
nu sıfıra indirmek kudretini 
haiz bulunuyoruz. Gerçi, 
böyle bir taanuıun tahak
kuk edeceğini zannetmiyo 
ruz; fakat tahakkuk etse bi 

Helsinkide bir hastahane tahrip edildi. 
-

Şimal cephesinde şiddetli kar 
fırtınası harekatı durdurdu. 

Londra, 21 [Radyo\ 
Finlandiya hava kumandan 
hianm tebliği: 

Harbin başlangıcındanbe 
ri ilk defa olarak dün en 
§İddetli hava muharebeleri 

ı vuku bulmuştur. Karel de 
14 bombardıman tayereıi 

l Şimalde şiddetli kar fır
tınası harekatı durdurmuş 
tur. 

Finliler, Mormaıısk - Le 
ningrad demir yolunu tek -
rar tahrip etmiılerdir. 

23 Bin tonluk bir Rus 
z ırhlısı ağıı· surette hasara 

Niçin harp ettiiimiı: 
~•lduıida varid olacak bir 
1'-•Je, ne döviaistrit ve ne 
Doounyonlar nezareti cevap 
•erebilir. Böyle bir sualin 
t~~abtm, bizzat İngiltere im
Plratorluğu vermiştir. Biz, 
~rriyetimiz vesair mukad 
~esatımız tehlikeye düştüğü 
için sitiha sarıldık. Bu iti 
~rfa, nihai zafere ulaşın 
t.ılya kadar harp edeceğiz . 

le, düınıanı tarumar etmek 1 

için lazım gelen bütün ted-

düıürülmiiştür. 

Dün Finlandiya üzerinde 
uçan Sovyet tayareJeri iki 

ugramış ise de batmamışhr. 
Ankara, 21 IA.A.J Fin 

Rus harbi hakkındaki ha-

:rhk. ile kökü gene harbe 
'Yanacak ve ne de bizi 

ikide bir tehdid edecek bir 
1'-lh oisteriı. Kavuşmak eme 
ı· •nde bulunduğumuz sulh, 
tilaana nefes aldıracak müı 
ttkar bir 'sulhtur.~ 

Sir Samucl Hoar. müte· 
•kiben f ngiliz ha va kuvvet 
ferinin mükemmeliyetindcn 

Alman tayareleri 
8ir Estonya gemisine 

hücum ettiler. 
Londra, 21 ' Radyo J -

Eatonya bandıralı Uko ge 
"-i İne Alman tayareleri hü 
h~nı etmişler ve kayıklara 
•nnıeye çahtan mürette

ba.tt kurşun yaimuruna tut 
~Uşiardır. 

londra. 21(Radyo] Kö-
tu sınıfma mensup bir Al
'-•n krovaıörioü batara• 
~giliz tabtelbabiri mürette 
.._tt bugün gelmiş ve mera 
11lnle karşılanmıihr. Müret 
t~f>.ttan 27 a!ne hizmetlerine 
1ttiikafatan iıin verilmiştir. 

Ankara, 21 IA.A.j- Bir 
~Ondra telgrafı, son üç güa 
~Çinde Alman tayareleriain 
•lciıi bitaraf ve üçü harp 

· ıe•iıi olmak üıere 35 ge-
fltiye taarruı ettiklerini bir 
"•kil mulaafaıa gemisi ile 
..ı t balıkcı gemiıini batır 
<iddarmı bildiriyor) 

birleri almış bulunuyoruz 
ı Biz, havada birinciliği ihraz 

ediyoruz ve hava kuvvetle 
rimiz, gittikçe hem ziyade 
letecek ve hem de teknik 
bakımından çok büyük bir 
tefevvuk olacaktır . ., 

Sir Samuel Hoar; bundan 
sonra, Kanadadan gelen 
yeni kuvvetlerden de bah 
setmif ve bunun, nihai za
feri temin için bütün kuv 
vetlerini seferber etmiş olan 
lngiltere imparatorluğunun 
Re derece yekvücud bulun
duğunu gösteren fili bir ha
reket olduğunu kaydeyle
raiştir. 

İstanbul 
Limanına gelen bir 

vapurla 
Kağıt, Demir ve da
ha ba~ı eşyalar geldi. 

Ankara, 21 (A.A.J - Dün 
latanbut Hmanma gelen Al
bana vapuru ile kağıt, por 
ıclen. jutbezi. demir, eşya 
ve makine aksamile birçok 
kimyevi ec.ıane müstahzara -
tı tıbbiye gelmiştir. 

Hitler Stalini tebrik 
etti. 

Londra, 21 [Radyo] 
Hitler, Staline 60 ncı yıldö 
nümü münaıebetile bir teb 
rik telgrafı çekmiştir. Hitler 
telıırafıoda, Stıline ııhıi sa 
adetler temenni etmiı ve 
Sovyetler birliği balkana sev
gilerini yollamı,tır. 

berler Rusların Karelide ta 
yiıdür. Düşman tayare arruılarına devam cttikle 
leri Helıinkiyi, Hankuyu rini ve bu harekatta piya-
bombardıınan etmişlerdir. delerin ağır lopçu ve yüz-

Nevyork, 21 [Rady<>J - lerce tank ile takviye edil-
Eski Reisicumhur Hulır ile diğini bildirmektedir. Fin 
belediye reisi tarafından resmi tebliğine göre1 bu ta

. Finlandiya için bir miting arruz harekatı püskürtül· 
yapm · ştır. Bu toplantıda müştür. Tahrip edilenlerden 
on bin kiıi bulunmuştur. mada 20 ağır tank alanmış 
Finlandiya sefiri memleke- tır. 

tine bir an evvel yardım k• 
edilmesini istemiştir. Çin elçimiz Çung ID• 

Londra, 21 [Radyo! ge vardı. 
Hclıinki ve diier Fin şe Ankara, 21 ( A.A.J Tiir-
birleri bombardıman edil kiyeyi, Çin hükumeti nez 
miştir. Helsinkide bir has- dinde temsiJe memur elçimiz 
tahaneye otuz bomba düş Sipahi dün tayare ile Çung-
mü,tür. Cıvardaki binalar kinge varmıştır. 
da yangın çıkmıtbr. Bina G f ---5 K 
lar daha evvel tahliye edil· ra pee uman• 
diği için insanca az zayiat danının cenazesi dün 
olmuştur. kaldırıldı 

Londra, 21 [Radyo] Ankara, 21 I A.A.] - İn 
Maonerheim hattı elan Ruı- tihar etmiş olan Graf Von 
lar tarafından yarılamamtf Spee kumandanı Langsdor
tır. Taarruza yüzlerce tank fon cenaze merasimi bu 
ve tayare iştirak etmiştir. gün yapılmışhr. Arjantin 

Bu sabah ve akıam ve- hükumeti Alman babriyeli
rilen haberlere göre, 6 tank ferinin merasime iştirakine 
daha tahrip ediımiştir. müaaade eylemiştir. 

Balıkesir ticaret ve sanayi odasından: 
Balıkesir vilayeti merke· 1 kere (peynirci Lütfü Gti 

zinin Mecidiye mahallesinde ven l olarak tcacil edildiii 
kebeci sokağıoda (7 · numa- gibi bu ünvanın imza tek 
la hanede oturan Türkiye li de Türkçe el yazısile 'L. 
Cumhuriyeti tabasından olup Güven) olarak ticaret ka 
Pa,acami caddeıinde (10) nunuoun 42 inci maddesine 
aYmaralı dükkanı ikametgi- göre Bahkesir ticaret ve 
hı ticari ittihaz ederek 929 

1 
od 10/10/939 

yıllndanberi peynircilik ti sanayi asmca 
caretile İftİgal ettiğini be tarihinde sicilin 1103 sayı-
J&D eden DaYut oğlu Lüt- ıına kaydedildiği ilin olu
fiinin üavanı ticareti bu 1 nur. 
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Balıkesir askerlik 
Şubesinden: 

316 Dahil, 334 dahil doğumuna kadar olupta henüz 
hU.met fiilesini yapmamış topçu, süvari, nakliye, istihkam, 
muhabere ve tank erleriı.in bu kere celp ve sevkleri 
yapılacağındrtıı şimdiden lıazırlıkJard :ı bulunmaları ilan 
olunur. 

Balıkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Sındırgı kazası 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be 
deli 7488 lira 96 kuruş muvakkat i:eminatı 551 lira 68 
kuruştur. 

2 İhale 4/1/1940 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil dairni 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 İstekliler yukarıda yaııh gün ve saatte mu 
vakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya 
bu miktarda şayanı kabul banka mektuplarile ve iha 
leden lakal 8 gün evvel bu iş için Nafıa Müdürlüğün 
den aJınmış ehliyet vesikalarile birlikte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 4 1- 413 

Bahkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 Açık eksiltmeye konulan iş Ayvalık kazası 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be· 
deli 7488 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 561 lira 63 
kuruştur. 

2 - ihale 4/1/1940 tarihine rasthyan perşembe 
günü saat 15 ~e vilayet makamında müte~ekkil daimi 
encümen hu2urunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarda yazılı gün ve saatte mu 
vakkat teminatlarmı yatırdıklarıua dair makbuz veya 
bu miktarda .şayanı kabul banka mektuplarile ve iba· 
leden laka) 8 gün evvel bu iş için nafıa müdürlüğü" 
den alınmış ehliyet vesikalarile birlikte daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

4- 1-411 

Balıkesir Askeri Satlnalma Komisyonundan: 
Kor emrinde yaptırılacak inşaat, tamirat, tesisat, 

keşif, proje ve resimlerini tanzim ve inşaata 

neHret eylemek üzere 250 lira ücret dahilinde çalışmı
ya talip yükc;ek mimar veyahut yüksek mühendisı: ilıti 

yaç vardır . Talip olanların ellerinde mevcut vesaikin 
tasdikli suretlerini veya bizzat matluk vesaik 20/12/939 
tarihinden 20/11940 senesi ikinci kanuna kadar bir ay 
zarfında Balıkesir kor satın alma komisyonuna müraca 
at etmeleri ilan olunur. 

4 -1 - 417 

Bahkesir Defterdarlığından: 
10 Lira maaşla Dursunbey ve Balya muhasebe ka· 

tiplikleri için 28/12/939 tarihinde saat 14 te imtihan· 
la ~emur ahnacaktır. 

Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki eysaf ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz olanların imtihan güniinde• ev· 
ye) dilekçelerine bağladıkları vesaikle birlikte defter
darlığa mi.iracaatları ilan olunur. 

DOKTOR 
Fahriye Altaylı 

. KADIN HASTALIKLARI VE DOCUM 
BiRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Millfkunetler caddesi No: ·13( 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAA'f 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARJNJ KABUi. 

VE TEDAVİ EDER. 

~~~w~~~-~~~~~~ 

Balya iskan Komisyonundan: 
Ayakkabı 

çift 

17 Erkek 
18 Kadın 

Yerli bazen 
Metre -150 

Keyseri keten 1 Dıı il) 
metre 
147 

20 Çocuk 
Erkekler için 
ceket pantai!.n 

Kaput bezi 
Geyi~ m_:r_ka 

112 Mttro 

Pulluk 

17 Takım büyük 
8 Takım küçük 

adet 
17 -

Kazada yerJeştirilen Doğ ulu mubacırlara yukardıt 
cins ve mıktan yazılı malzeme mübayaa edilece'ktir. Taı· 

, tiplerin 3/l/<}40 günü saat 14 de Balya kaymakaınlıgm.15! 
l müteşekkil iskan komisyonuna müracaatları ilan olunur· 
~ .f -1 - 416 

ı----------
1 Bahkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 Bandırma garnizonu için senelik 400 ton uıt 

3/1/9J9 çarşamba günü saat l 1 de tümen satın abn• 
komisyonunda kapalı :ıarfla satın alınacaktır. 

2 İlk teminatı 3900 liradır. · 
3 Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyond• 

parasız görülebilir. 
4 isteklilerin belli saatinden bir saat evveline 

kadar kanuni şeldldeki teklif mektuplarım komisyon• 
vermiş olmaları şarttır. 

4 - 1 409 

Ballkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 Açık eksiltmeye konulan iş Bürhaniye kaıa'.§t 

merkezinde İnşa edilecel< ilkokul binası olup keşif be' 
deli 748Ş lira 30 kuruş, muvakkat teminatı 561 lira 63 
kvruştur. 

2 ihale 4/1/1940 tarihine rastlıyan perşembe ıi .. 
nii saat 15 de vifayel makamında müteşekkil daimi en 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte mu· 
.akkat teminatlarını yatırdıklarma dair makbuz. vey• 
bU mikfarda şayam kabul banka mektuplariie ft ihale· 
den Jakal 8 gün evvel bu iş için nafia müdürlüğünde• l abnmış ehliyet vesikalarile birlikte daimi encümene mi' 

'[ racaatları Ban ol-u-nur_._· __________ _ 
4-·1-41S 

Basıldıtı yu: TürkdıJi matbaası-Bah"e"ir 

' 


