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Finliler, Şim ld·e Ve erkez Cep· 
hesinde Rusları Püskürttüler. 
~ -r····--····· • MİLLİ ŞEFİMİZ 
' Ankara Halkevinde 

Ankara, 22 [Hususi! -
Cumburreisimiz Milli Şef 
ismet İnönü bugün saat t 
11 de Halkevine gelerek •ı 

' danışma komitesinin içti· : 
' tnaına r!yaset buyurmuş- ti 
' lar ve yeni direktifler ver- t 
1 tnişlerdir. 1 

~--·------·-· 

Dııladiye, t,,raıısaııın :ıinlaııdi)r<ıy«ıda
ioıa yardıın edec~ğiııi siiyletli. 

Paris, 22 (Radyo) - Fin da, yani şimal cephesinde, sonra yardımını devam etti-
lilerin şimal ve merkezi cep· mukabil taarruza geçerek receğini söylemiştir. . 
helerde muvaffakiyetler te SovyetJeri Petsamoya doğ Ankara, 22 • IA. A.) -
min etmekte oldukları te ru kovalamıya başladılar. Fin Rus lı ı rbi etrafındaki 
yit edilmektedir. Paris, 22 [Radyo) Fin haberi ~ r şimalden inmekte 

Artik mıntakasında, Fin liler, cephenin orta kısmın olan Rusların Finlerin mü 
kuvvetlerinin tazyiki karşı- da Sovyetlerı 20 mil mesa d f ' I · k-

d S l · ı f k d ·· k .. t .. l a aası ve muvasa a ım an· sm a, ovyet er şıma e çe- eye a ar pus ur muş er- .. .. . 
ki . 1 d' F· ı·ı b dir. Fin kıtalan Kareli ve sızlıkları yuzunden .ncate 

ı mış er ır. mı er ura b 1 ld ki b'ld. 
Ladogada mevkilerini mu aş amış o u arını ı ı· 

KARADENİZDE ŞİDDETLİ FIRTINA hafaza etmektedir. rıyor. 
Paris, 22 !Radyo) _ Bu- Bir Danimarka gazetesi-

YugosJavya ve Romanyada da gün başvekil Daladye Fran nin verdiği maıfımata na 
sanın Finlandiyaya yardım- zaran, Rusların bu cephede 

kış şiddetli. Şehrimize de ilk da bulunduğunu ve bundan ki son zayiatlan 30 bindir. 

kar yağdı. Almanya · Romanya Ticaret Anlaşması 
Romenler, Almanyanın Ancak 

6 da bir petrol ihtiyacını 
temin edebilecekler . 

Ankara, 22 [Radyo! 
Sinopta fırtına şiddetleniyor. 
Karadeniz çok dalgalıdır. 
Vapurlar Sinop lima oma sı 
ğınmaktadır. 

İstanbul, 22 !Hususi] 
Karadeniz ve Marmarada 

fırtına kuvvetlidir. Akdeni
ıin de fırtınalı olduğu bildi
tiliyor. 

Belgrat, 22 [Radyo] 
Dalmaçya ve Bosnada şid 
detli bir fırtma hüküm sü 
tüyor. Dağlık mm ta kal arda 

kar çoktur. Demiryolu mü

hakalatı güçlükle yapİlıyor. 

Fırtınadan yedi boş yük va
gonu devrilmiştir. 

Bükreş, 22 [Radyo] 
Şiddetli bir kar fırtınası Tu 

na ve Karadenizde hüküm ı 

sürmektedir. Karadeniz de 
bir İngiJiz vapurile, birçok 
romorkörler batmıştır. Bük 
reşte bütün trenl.!r tehirle 

gelmiştir. 

dün akşamdan itibaren kara 
çevirmiştir. Dün tipi halin 
de kar devam etmiş ve so
ğuk sıfırın aşağısında 3 de
receyi bulmuştur. 

• 

Iranda 
Memurlar için spor 

kulüpleri. 
Tahran, 2t 1 Radyo J -

Spor hareketierini teşvik 

maksadile resmi memurlar 
için spor kulüpleri açılmış 
tır. Maarif Nezareti kulüp
lere talim heyeti tayin 
edecektir. 

Londra, 22 [ Radyo J -
Alman - Romen ticaret mu 
ahedesi imzalanmıştır. Ro 

manyadan Almanyaya ayda 
130 bin ton petrol sevkedi
lecektir. 

Romenler buna mukabil 
ı Çekoslovakyadan Almanya 

ya kalan silahlarını alacak 
lardır. 

Hollandada Çıkan Şayıalara Göre 

70 T ayarenin iştirak ettiği hava muharebesi 
İskoçya sahillerinde görülen 

tayareler püskürtüldü. 
Londra, 22 [Radyoj 

Londradan 60 mil uzakta 
bir sahil kasabasında bir 
Alman tayyaresi görillmüş

tfir. Tehlike işareti veril-

tayareleri görülmüştür. İn
giliz tayareleri derhal düş

man tayarelerini karşılamış
lar ve kaçırmışlardır. Şehrimizde soğuk 

ve kar 
Şehrimizde on gündenbe

ri yağmurlu giden havalar, i 
mem'iştir. 

Londra, 22 [Radyo] 
Bugün İs.koç ya da Alman 

Londra, 22 [Radyo} 
Hollanda da çıkan şayıala-
ra göre Norveç açıklann 

(Sonu üçüncü sayfada) 

1 Ro nanyara ihracat 49,5 
ley üzerinden yapılacaktır. 
Nomanya senede dünyaya 
7 milyon ton petrol satmak

tadır. Harp zamanında Al
man petrol ihtiyacı 10 mil 
yon tondur. Buna nazaran 

Romanya Almanyanın an
cak 6 da bir petrol ihtiya · 
cmı temin edebilecektir. 

Alman yada 
Bir tren kazası 

70 ölü, 100 yaralı var 
Londra, 22 IRadyoJ 

D. N. B. ajansı bildiriyor: 

Seriinin cenubu garbisinde 

Mağdaburga yakın bir yer · 

de bir tren kazası vuku 

bulmuştur. 

Her iki trende dolu ol
duğundan 70 kişi ölmüş v 

(Sonu fçüncü sayfada) 
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Halkevinde İkinci nevi Vilayet 

Bu akşam müsame- Ekmeklere 20 para 1 Daimi Encümeninin 
re verilecek zam yapıld1. verdiği kararlar. 

23 Biı:incikanuo t 939 ,...-

Büyük Millet 
Meclisinin dün-
kü toplantısı ·ı · 
Ankara, !A. A.} - Mı 

let Meclisi bu günkü toP: 
lantısında, muamele vergisi 

f . et· kanunundaki bazı mua ıy 
lerin tevsiine ait kanun la 
yihasınıo birinci müzakere· 

Halkevi amatörlerinin bir 
aydanberi hazırlamakta ol
dukları "Tipi,, ismindeki bir 

Piyasadaki buğday fiat 
larının yükselişi dolayısile, 
ikinci nevi ekmeklere 20 

Vilayet Daimi Encümeni, 
sini yapmıştır. 

dün haftahk mutat toplan· 1 

perdelik facıa piyesının 
son provası dün muvaffa 
kiyetle yapılmıştır. 

C. H . Partisi yayınların

dan olan bu piyes, bu ak 
fam Halkevinde saat 20 de 
halka temsil edilecektir, 

Bundan başka birde, Mah 
mut Yesarinin "Has bahçe,, 
isminde yazdığı komedi de 
ilave olarak oynanacaktır. 

Aynı piyesler, iki akşam 
daha tekrar edilecek ve 
bunlarm bir gecesi köylü 
yürtdaşlarımıza tahsis edi 
Jecektir. 

Bu akşamki müsamere 
karnelidir. Arzu edenler 
Halkevinden alabilecekler 
dir. 

Tayin 
Nafıa fen memurlarından 

Sadık Türker, aldığı maaş

la Çoruh vilayeti fen me-
'murluğuna naklen tayin 
edilmiştir. ----

Sporcular 

Halkevinde Çayh bir 
toplantı yapacaklar. 

Öğrendiğimize göre, Genç· 
lik Kulübüne ve Halkevi 
spor şubesine kayıtlı bulu 

nan sporcuların iştirakilc 
salı günü akşamı, Halkevi 
salonunda büyük bir top 
lantı yapılacaktır. 

O gece, sporculara bir 
çay verilecek ve bu müna
sebetle muhtelif spor mev 
zulan üzerinde görüşmeler 

de bulunulacaktır. Gençler 
kendi aralarında oyunlar 
tartip edeceklerdir. 

En son olarak da, Halke 
vi tarafından, spora ait çok 
güzel bir filim de gösteri· 
lecektir. 

para zam yapılmıştır. Dün 
den itibaren 8 kuru~luk ek
mekler 8,5 kuruştan satıl

mağa başlanmıştır. 

ATATURK 
Koşusu 

Önümüzdeki çarşam• 
ha günü kalabalık bir 
sporcunun iştirakile 1 

yapılacak. 
Ebedi Şef Atatürkün An 

karaya ilk ayak bastığı gü 
nün yıldönümü münasebeti · 
le, beden terbiyesi genel di
rektörlüğü bütün bölgelerde 
yapılmak üzere bir «Ata
türk ı> koşusu yaptırmağa 

karar verdiğini evvelki sa 
yımızda yazmıştık. 

Her $ene, birinci kanunu
nun 27 nci günü saat onda 
tekrar edilecek olan bu ko 
şuya, kulfıp üyeleri, mektep-
liler ve arzu eden her ama
tör gencin iştiraki kulfıp 

ve Halkevlerince temin edi 
lecektir. 
Koşunun proğramı, Halk 

evi spor kolu tarafından ha-
zırlanmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, ko
şuya çarşamba günü saat 
onda Cumhuriyet alanından 
başlanacak ve şehrin bü 
yük caddelerini takiben 
Halkevi önünde son verile 
cektir. Derece alan koşucu 
lara, Halkevi tarafından 

muhtelif mükafatlar verile 
cektir. 

NE Ş R i YAT: 

ANA 
Çocuk Esirgeme Kuru 

mu Genel merkezi tarafın

dan her ay çıkarılmakta 
olan "Ana,, Mecmuasının 
23 ncü sayısı zengin mün 
dereca tla intişar etmiştir. 

İçinde kıymetli yazılar bu 
lunan bu aile d~rgisini oku

' yucularımıza tavsiye ederiz 

tısını vali muavini Abdul
kadir Keskinin başkanlığı 

altında yapmıştır. 

Ruznamede mevcut bazı 

maddelerin tetkik ve müza-

keresinden sonra, Ayvalık 
kazasında, yer sarsıntısın-

dan Gazi ve Cumhuriyet 
mekteplerinde vukua gelen 
ça Haklıkların 350 lira ya pa 

zarlıkla yaptırılması, Ban 

dırma Edincik yolunun Kaz
mal çeşme mevkiindeki ocak-

ta mevcut ham taşlarının, yo
lun bozuk kısımlarını tamir 
için 340 lira mukabilinde 
pazarlıkla nakline, Edremit 

İstiklal mektebinin bazı kı 
sırala rile Bandırma merke
zin de inşa edilmekte bulu
nan ilk mektep binasının 

zemin katı, 7909 lira 60 ku 
ruş keşif bedeli üzerinden 
11 11940 tarihinde ihalesi ya-

pılmak üzere açık eksiltme
ye konulmasına, ilk mektep 
ler için, İstanbul maliye kır· 
tasiye deposundan mUbayea 
edilmiş kırtasiyenin nakliye 

ücretinin tesviyesine, Balıke

sir - Randırma yolunun 
73+ 163 ncü kilometresinde 
harap ahşap menfezin bir 
metre beton arme olarak 
inşası evvelce tekarrur et 

miş olup arazinin genişliği 

dolayısile bir metre kafi gel 

miyeceğinden bu menfezle· 
rin üç metre olarak ve ema= 

neten 468 liraya yaptırılma
sından karar verilmiş 

ve hususi idareye ait vari 
de, saride, tahakkuk ve 

tahsilat makbuzlarının encü
men huzurunda pazarlıkla· 

ihaleleri yapılmıştır. 

Bu meyanda esbabı ka 
nuniye dolay1sile Manyas v·e 

Erdek kazaları tahakkuka 
tmda n bazı terkinler yapı
larak toplantıya son veril· 
miştir. 

Yeniden · 

Bir İngiliz balıkçı ge~ 
misi ile bir İtalyan 

vapuru batlnld1. 
Paris, 22 [Radyo 1 İs' 

veç Bandıralı Adolf vapLl 
ruda mayine çarpmıştır. Mü· 
rettebattan 12 kişi kurta 
rılmıştır. 5 kişi noksandır· 

Ankara. 22 !Radyo] -
D. N. B. bildiriyor: 

Komutaj adlı İtalyan ya .. 
puru tayfasından 28 kişiyi 
kurtarma imkanının bulun· 
duğu bildiriimektedir. 

Londra, 22 [Radyo] 
Usludan gelen bir habere 
göre, bir İngiliz balıkçı ge· 

misi iki İngiliz tayaresi ta· 
rafından batırılmıştır. 

Gemide, batırılan bir ge· 
mide alınan mürettebat bu 
lunuluyordu. 

Londra, 22 [Radyo] -
Heligolandda Alman deniz 

kuvvetlerine saldırarak bir 

krovazör ile bir zırhlıyı ya
raladığı tahmin olunan Sel 

min denizaltı gemisi müret· 

tebatı kral tarafından taltif 

olunmuştur. . 

Avusturalyadan 
Yakında 2 O bin kişi 

geliyor. 
Londra, 22 (Radyo] _:._ 

Dün İngiltere harbiye nazırı 
İngilterede talim görmekte 
olan Kanada ordusunu tef· 
tiş etmiştir. Nazır askere 

bir hitabede bulunarak «Bu 
askerler mağlup ediJemez 1> 

demiştir. 

20 bin kişilik Avustural· 
ya ordusu yakında lngilte· 
reye gelecektir: 
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l-lükamet ihtikara Karşı 
Esasll Tedbi.rler Alıyor. 

Tôcaır<et V~k.ôDö Döyor kö: 
(( Çııvalcılarıt iti1Dat edellleııı. Onıın icin ıııenıleke
li_n çuval ihtiyacını kendi elirnizle teniin edeceğiz.» 
'l" lstanbul, 22 (Hususi] -
•taret Vekili Nazmi Top 

f11~ğlu feh dmizdeki tetkik
ttıne dün de devam etmiş 
r ır Akşam saat 17 de Tica 
'tt müdürlüğünde çay. ve 
t~\'al ithalatçılarının iştira 
ıle bir toplantı yapmıştır. 
. ÇAY BUHRANI 
ilk olarak çaycılar dinlen

~iştir. Bunlar hariçte fiyat-
1•rın yükseldiğini ve stok 
&tın da az olduğunu söy
leyerek demişlerdir ki: 

"- Evvelce kontr konş
tllan mal gönderen Avrupa 
~iiesseselerinin şimdi ancak 
bedelleri yerinde peşin ola 
"•k ödendiği taktirde mal 
~Öndermektedirler. Bunun 
•çin de akriditife lüzum var 
dır. Ru gün 270 kuruştan 
60o kuruşa çıkan çay fiyat
ları a kriditif açt!dığı tak
dirde derhaJ düşecektir. 
Çünkü hariçten mal gelece 
ii için ellerinde mal bulu 
ilanlar normal fiyatla mal· 
larını satmağa başhyacak 
lardır. ,. 

Vekilin sözleri 
Bundan sonra Nazmi Top 

ÇUoğlu söz almış ve şunları 
•öylemiştir: 

: "-Şunu k abul etmeliyiz 
lt1, bugün memlekette bir 
•pekülasyon hareketi olmuş
tur. Hunu mazur göstere 
Cek sebep yoktur. Biz tüc
carlara bugünkü vaziyette 
lkriditif verdikten sonra 
kendimize mal getirebilir, 
bu işi Ziraat Bankası pek 
ila yapabilir . Biraz masraf
lı da olsa her halde ihti 
kardan daha iyidir. Ben tüc 
~arlara kolaylık gösterirken 
ıstikbal için emin olmalı
)'un. Ticaret sahasını daralt 
llıak için değil genişletmek 
İçio çalışıyorum. Fakat her 1 
feyin bir haddi vardır. Yar
dım ettiklerim memlekete 
karşı suikaste başlarlarsa ı 
İf değişir. 

Sonra zannediyorum ki, 

bazı kimselerde paramızın Bundan sonra çuvalcılar 
düşeceği hakkında bir yan- dinlenmiştir. Çuvalcılar ha 
lış görüş ve telakki var. riçte eskiden topu 20 İngi 
Bunun ihtikar işlerinde de liz lirası olan malların 52 
rol oynadığını görüyorum. lngifü: lirasına çıktığını söy
Herkes elindeki parayı ma- Jemişler ve mal gelmemesi 
la çevirmek istiyor. Bugün yüzünden buhran olduğunu 

para altınla değil, onun iş 1 ilave etmişlerdir. 

tira kabiliyetile ölçülür. Bir Bu sözler üzerine Nazmi 
maldan hangi para ile çok Topçuoğlu söz alarak de-
alırsanız o para en kıymet miştir ki; 
li para demektir. Mabsulle · ""- Çuval meselesindeki 
rimiz hariçte çok para edi- spekülasyon bütün madde 
yor. Paramız gittikçe kıy- leri geçmiştir. 
metleşiyor. Daha da kıy Hindistandan kendimiz 
metlenecektir. getirteceğiz. Sizin birlik 

Türk parası en parlak bir yapmanız da boşunadır. 
paradır. Türk iktısadiyata en Çünkü, ihtikar yolunda di 
parlak bir vaziyettedir. lb- ğer tüccarlardan çok insaf
racat takaslarını indirdiği- •ızca hareket ettiniz. Bir 
miz halde mahsullerimizi da çuvala 130 kuruş istediği 

~ ha pahalı ve eskisinden da niz oldu. Çuvaldan gümrük 
ha çok satıyoruz. resmini de kaldırıyoruz. Eli 

Sizin ıçın çalışıyoruz. nizdeki mallardan zarar 
Şimdiye kadar bankalar ederek yaptığınız fenalıkla 
size yüz çeviriyorlardı. rı ödeyeceksiniz .. 
Şimdi ise sıze bol bol Bu sırada tüccarlar "Hiç 
akriditif temin ediyo- bir zaman Anupadaki fi 
ruz. yatlardan pahalıya mal sat-

Çaycılara da akriditif ve madık. Halbuki çaycılar 
receğiz. Yalnız sizi karşı- hariçten çok pahalıya mal 
mızda bir tek birlik halin- sattıkları halde yardım gör
de görmek istiyoruz. Onun düler. İddialarımızı vesaik 
için aranızda toplanarak bir le isbat ederiz.,, demişler 
birlik kurmanız ve getirece Jerdir. 
ğiniz malları da memleket Vekil söderine şöyle de 
dahilinde aynı fiatlarla sat vam etmiştir: 
mamz lazımdır. ı« - Netice itibarile bu 

Size şimdili1< her ay 15 işte çuvalcılar azami fırsat 
bin İngiliz liralık akriditif çılık etmişlerdir. 
müsaadesi vereceğim. Sizden Sizinle yapacak hiç bir 
memlekette normal fiatla işim yoktur. Bundan sonra 
mal satmamzı ve buhrana çuvalcılara itimat edemem. 
sebep olmamanızı isterim. ,., Onun için memleketin çuval 

Tüccarlar Vekilin teklif ihtiyacını kendi elimizle te-
lerini memnuniyetle kabul min ..edeceğiz. Bu gün çu 
etmişlerdir. Bugün toplanıp val üzerindeki tereffü o ka
aralarında bir birlik kura- dar çok olmuşturki; çuval 
caklar ve derhal faaliyete 1 içine giren bütün maddeler 
geçeceklerdir. Hariçten ge· de bu yüzden pahalılanmış 
Jecek çaylar maliyet fiatla- br.-ıo 

rmın üzerine Vekalet tara 1 Bu esnada tüccarlar yine 
fından normal bir kar kon söz almışlar ve Hindistan-
duktan sonra Türkiyenin dairi fabrikaların imalatları
her tarafında fiatları ilin 1 nı İngiltereye tahsi• ettik
ederek satılacaktır. ~ !erinden nisandan evvel mal 

ı göndermediklerini söylemiş
lerdir. 

Vekil: 
"- Ne olursa olsun, mü 

mkün olduğu kadar çabuk 
getirmeğe çalışarak kendi· 
miz temin edeceğiz . ., diye-
rek toplantıya nihayet ver
miştir. Böylelikle çuvalcılara 
akriditif verilmemiştir. Fa
kat memlekete nisandan ev-
vel çuval getirilmesi müm -
kün olup olmıyacağı çok şüp
helidir. Yalnız kanaviçe ge 
tirilebileceği ümit olunmak
tadır. Ticaret Vekili bugün 
de tetkiklerine devam ede
cektir. 

Diğer taraftan lastik fab· 
rikatörlerine de hariçten ka
uçuk getirebilmeleri için ak 
riditif verileceği haber alın · 
mıştır. Bugün de diğer it 
halatçıların iştirakile bir top-
lantı daha yapılması muh 
temeldir. 

Almanyada bir 
tren kazası 

[Baş tarafı birinci sayfada) 
yüz kişi yaralanmıştır. 

Harbin başındanberi Al -
manyada vukubulan tren 
kazalarrnda ölenlerin mık 

tarı 180 ve yaralananlarda 
300 dür. 

1 Hollandada çı-
1kan şayıaya göre 
1 [Baş tarafı birinci sayfada] 

da bir büyük hava muha 
rebesi olmuştur. Uzaklardan 
top sesleri işidilmiştir. Bu 
muharebeye iştirak eden 
tayarelerin 70 olduğu söy· 
leniyor. 

Londra. 22 [Radyo] -
Bugün Lyej, Lüksenburg 
yakınlarında uçan Alman 
tayareleri görülmüş ve ateş 
edilmiştir. 

Dün Utrih üzerinde gö · 
rülen Alman tayareleri, Bel 
çika tayarelerinin görün· 
meıi üzerine suni sis yapa 
rak Almanyaya doğru kaç . 
mışlardır. 
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1 KIATASIVECI 1 D o K T O· R 1 KADRiUZKUR 

1 Paşacami caddesinde her türlü kır· 

1 t~siye levazımını ucuz olarak temin 
edebilirsiniz. 1 --- Mektep deftri - Kitap - Her çeşit k!ğıtlar 1 

"-11•• .... ,, 
,.-ı~ı .. ııımm11~11111~-•ımı• .. 111'\ 1 TURKDI~~ TBAASI 1 

1 . Viliyet matbaası, Türkdili matbaası adı altında 1 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 1 

fi 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine 

il hizmet eden « TÜRKDILi » gazetesi bu suretle daha • 
ı geni' bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 

1 Ucuz, temiz ve ıüratle herkesin ihtiyaçlarına ce
vap verecek, herkesi memnun t>decek bir ştkle ko
nulmuştur. 

1 TÜRKDİLİ MATBAASI 1 
Her yerden sipariş kabuJ eder ve istenildiği şe- 1 

kilde hazırlar. 1 
DIKKA T: Matbaa i rile alakadar ber türlü -

muhaberat için fU adreıe müracaat edilmelidir: & 
= 

Türkdili matbaası • BalıkesirJ _.,, ..... ,_ .... , •••. 
Ballkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
Bahkesir - Bandırma ıosesinin 4+0u0-6+ 700 ncü 

kilometreleri arasındaki ocaktan çıkacak taştan kırma 

tat ihzarı açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Ketif bedeli: 4827 lira 27 kuruştur. 
2 Muvakkat teminatı: 362 lira 10 kuruştur. 

3 Dosyası vilayet daimi encümeninde görülebilir. 
4 - İsteklilerin 28/ 12/939 tarihine müsadif cuma 

günü saat 15 de hükumet binası içinde müteşekkil vi
layet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

4 1 - 421 

--------~-------_.._......-~ =--

Batan Graf Spee Yakınından 
gemilerin Geçmesi menolundu 

Londra, 22 (Radyo] - j miştir. Zırhlı da çok miktar-
Urugvay deniz makama dıı cephane ıtoku bulundu-

tı gemilerin Graf Spee cı

varmdan geçmesini menet 

ğundan bunların infilakın; 

dan korkulmaktadır. 

Fahriye Altaylı 
~APIN HASTALIKLARI VE DOGUftf 

BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Milllkuvvetl~r caddesi No: 13~ 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAA1 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL 

VE TEDAVİ EDER. 

~ ~IF. ... 1t!~1f.IF!flf.1Jlf.W.W.~llll._ 

Bahkesir C. Müddei Umumiliğinden: 
Bah"esir Ceza evinin 1 lkincikanun 1940 tarihi•· 

den 3115/940 tarihine 'kadar alınacak (152) günlük •e 
(5544) lira (96t kuruş muhammen bedelli ve (58368) 
kilo ekmegin 16 121939 tarihindt!n itibaren onbet ıfl 
müdcfetle ve kapalı zarf usulü iJe eksiltmeye konulmllf 
olduiundan ekmegi vermeye istekli olanlar şeraiti 6j' 
renmek için hergün cezaevi müdürlüğüne bat vurm• 
la~ı ve yüzde yedi buçuğu nisbetinde mal sandıiına ya· 
bracaklan (415) lira (87) kuruıu havi teminatı mu•· 
akkate makbuzlarile ihale günü olan 1 İkincikanun 19-M 
tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) te müddei 
umumilik dairesinde müteşekkil komisyonda hazır bu 
luamalan ilin olunur. 

4 - 1 - 419 -------------------
Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Balıkesir - Edremit yolunun o+OOO- lO+OOO ne• 
kilometreleri arasına yol boyuna istif edilmek üzere oca~ 
lafı açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 8280 Hraaır. 
2 - Muvakkat teminatı: 621 liradır. 
3 - Dosyesi vilayet daimi encümeninde görülebilir. 
4 - İsteklilerin bu i şi yapabileceğine dair nafia 

müd6rlüğünden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 
5 - ihalesi 4/ !/940 tarihine müsadif pertembe 

günü saat 16 da hükumet binası içinde vilayet dainti 
eneümen odasında müteşekkil komsiyonda yapılacağın
dan taliplerin teminat ve veıikalarile mezkür gün •• 
aaatte müracaatları ilin olunur. 

4 1 - 424 

-
Bahkesir Daimi Encümeninden 

Bandırma - Gönen yolunun 5+4 O ncü kilomet 
resindeki 5 metrelik köprünün ahşap tahliyesinin beton
armeye tebClili eksiltmeye kon muştur. 

1 - Keşif bedeli 620 lira 1 kuruştur. 
2 Muvakkat teminatı: 46 lira 57 kuruştur. 
3 Dosyesi daimi encümende görülebilir. 
4 isteklilerin bu işi yapabileceğine dair nafia 

müdürlüğünden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 
5 - ihalesi: 4/1/940 tarihine müsadif perşembe 

günii saat 15.30 da hükumet binası içinde vilayet dai
mi encümeni odasında müteşekkil komisyonda yapılaca· 
ğından taliplerin teminat ve vesikalarile mezkôr gün 
ve saatte müracaatları ilan olunur. 4 1 - 425 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkesir 


