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ISVEC ENDiSE iCINDE 
Kara, Hava, Deniz Ordu·-
la rı n ı n izinleri Kesi.idi 

Gotland Ad sındaki Kuvvetler 
....____ Takviye Olundu . 
Başv<ek.DDD~ö~ Z©ffl1gYD©J©\l!<t@l 1 

Londra, 4 [Radyo] - Iı
veç hükumeti, Fialandiya 
tarafından Rusyaya anlat
ma teklif ettiği şu anda Al
manyanın İsveçe karşı va 
ziyeti birden bire değişmiş
tir. 

li.<;ıniir im \1 zasının d~~~etleşfirii'm;si 
içiıı ·calıedeıı l<t)1 İlı•tlıır kıs<t bir zıı

ınandıı ıııt'elis~ Sf'l~kolıını1eıık. 
Almanlar bu sefer İsveç 

Hariciye Nazırı Saı!delere hü 
cum etmektedir. lsveç hü · 
kumeti büyüyen Alman ve 
Hus tehiikesi karşısında k:a- . 

Ankara, 4 (Hususi! -
Zonguldak ta bulunan Baş 
"ekil Refik Saydam tetkik 
1~tine devam ederek ame 
1~ rnerkezini gezmiş, öğle 
den sonra Vilayet maka 
t)\ında meşgul o1muşlarchr. 
• Refik Saydam Anadolu 

ClJansı muhabirine beyanat 
ta bulunarak, Karabükteki 
Clğlr sanayi tesi atını gör 

düğü, fakat bazı hususların 
temini maksadile tedbirler 
~hrırnası lazım geldiğini ve 
Unun için Ankarada çalı 

Şacağını söylemişlerdir. Baş 
"tkilimiz, Zonguldak köıtıür 
h'"ı.asmdada bahıederek, kö 
t'nijr havzasının devletleşti 
tihnesi lA.um geldiğine ka 
l'ıitat hasıl ettiğini, ameJe 

İfleri ve işletme üzerinde 
t~tkiklerde bulunduklarını, 
!ktisat Vekilinin yanında 
1rabeden layihaları meclise 

"ereceğini ve bu içtima 
d,\'resinde müzakere oluna 

Cağanı beyan buyurmu~lar 
dır. 

Ankara, 4 [Hususi} -

~Üyük Millet Mecfüıi , bugün 
() ~ J r eden sonra, Rafet Canı -

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

tezin riyasetinde toplanmış 
tır . 

ALMAN ------
Mallarına karşı 

İngi tiz-Fransız ablu
kası dün gece başladı 

Paris, 4 !Radyo] Al 
manların büyük keşif taya· 
releri Belçika üzerinden ge 

çerek Fransanın şimalinde 

ve şimali şarkisinde uçuşlar 
yapmıştır. 

Londra , 4 !Radyo! Esir 
edilen bir Alman tahtelba-

ra, hava, deniz erlerinin 
izinlerini durdurmuş Got 
land arasındaki kuvvetleri·· 
ni takviye etmiştir. 

Dün gece Kopenbag so
kakJa rında 3 bin danimar
kalı talebe Ruslar aleyhine 
nümayişler yapmışlardır. 

1940 Olimpiyatları 
yapılmı ya cak 

Brüksel, 4 f A.A.] 
Olimpiyat oyunlarının bey· 
nelmilel komitesi reisi K<>at 
de Baillelatarn 1940 olinı-

Meclis salı günü tekrar 1 birinin zabitan ve tayfaları bu- piyat oyunlarının yapılmıya -
taplanacaktır. 1 [Smrn üçüncü ~ayfada] cağını ilan etmektedir. 

KARELLİDE ŞİDDETLİ MUHAREBELER OLUYOR 

B ZI CEPHELERDE FiNLiLER 
MUNTAZAMAN GERİ ÇEKiLiYOR 
Sovyetler, Milletler Cemiyeti Toplantılarına 

İştirak Etmiyecek mi? 
. 

- Y:tz ısı iiç iin<'ii sayjiu"'1 -
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İlerliyen bir kazamız: 

Dur un ey 
Kazada yeniden dört kereste 

fabrikası daha kurulacak. --
Encümen azalarile çıkan bir ihtilaftan 

dolayı belediye reisi istifa etti. 

~ 

Dursun beyden bir manzara 

Dursunbey, [Hususi! - veçhesi bambaşka bir du· 
Kaaamızm belediye reisi rum arzedecektir. 

Arif Oral, encümen azaları Kömür buhranı devam edi-
ilc aralarında çıkan bir ih- yor. Odun çok fiatlı 
tilaftan dolayı istifa etmiş Vilayetin en mürtefi ye· 
tir. Yeni belediye intihabına rinde ve Alaçam ormanla-
kadar azadan Abdullah Kö rının içinde oturan Dursun· 
se vekaleten reislik vazife bey halkı, odun ve kömür 
sini deruhde edecektir. Be yüzünden oldukça büyük 
lediye içtimalarına iştirak bir sıktnh çekmektedir. Fil
etmiyen bir kısım aza da hakika işletme, bir kaç kö-
J11Üstafi addedilmişlerdir. yümüze odun tezkeresi ver 

Kereste fabrikası yakında 

işlemeğe başlıyacak 

Devlet orman i.şletrnesi 

tarafından Dursunbeyde ku
rulmakta olan kereste fab-

rikasınm binası ikmal edil
miş ve fabrika aksamı gel-

miftir. Yakanda montajı 

yapılıp yerlerine konacak 

olan makinalarm hir aya 
kadar faaliyete geçeceğı 
ümit edamektedir. 

Devlet bütçesile kurulan. j 

bu fabrikadan başka tamn-

mış sermayedarlar tarafın
dan da dört kereste fahri 

kasının kurulacağı söylen 
mcktedir. Şimdi Dursunbey· 
de büyük bir sınai faaliyeti 
ıcnc çarpmaktadır. Beş 

fabrikanın faaliyete geçtiği , 
gün, Dursunbeyio iktisadi 

diği gibi kendisi de müza -
yede ile bu ihtiyacı karşı
lamağa çalışıyor. Fakat es 
kiden 15 - 2 ı kuruşa alınan 

bir merkep odun yükü, bu 
gün köylüler tarafından 35 
40 kuruşa çıkarılmıştır. 
Verdikleri resim ile koy 
dukları zam arasında kıyas 
kabul etmiyeck kadar bir 
ihtikar vardır. Halkın ucuz 
odun almasını ve meyve 
ağaçlarına e~ uzatmamasını 

temin için bu ihtikarın önü 
ne geçilmesi beklenmekte 
dir. İşletmenin, Hatları nis
beten daha müsaittir. Ken
talini 50 kuruştan revir 
önünde teslimini müzayede
ye koyuyor. Fakat · orada 
da odun kalmadı. Çünkü 
yollar çamur olduğundan 
kamyonlar işlemiyormuş. 

Kömür işine gelince; se 
nelerdenberi Dursunbeylile-

---------·-----~--__....-

! Akşam istifadeli filimler göst~-
rildi. Bir de konferans verildt· 

---- --- --

Yakında konferanslara da baslanacak. 
' ~ 

Halkcvi Köycülük şubesi 1 yarın akşam şehir haUcıll 
tarafından akşam şap has· 1 da gösteril;c~ktir. .. 
ta lığı ve haydutlar I Halkevının kış fa 
adası isimli faydalı fi aliyeti. 
limier köylüye gösterilmiş . . yl'rı 
ve baytar müdürü Selim Ya Halkevımızde kış a ıctt 

zarfında her yıl verilırıe d'" 
tagan tarafrndan kayet isti k ıı "' 

olan konferanslara ya l ( 
fadeli bir konferans veril 'le 

1 

başlanacaktır. Konferans 
1 mis.tir. 1 · l q1-t me en arzu o unan ze 

Bu münasebetle Halkevi tezkereler yazılacaktır. .. , 
salonu akşam hıncahınç köy· ; Bu hafta pazar günü 0~, 
lülerimizle dolu idi . Seyirci 1 leden sonra konferans r11.e t 
1 d d .. t ·· k k ı .. ı · · tesb1 er arasın a or yuz er e , zu arını ve gun e~nı . . ti 
150 kadar da kadın mev- etmek üzı:re mualhmlerı.P if 
cuttu. rakile bir toplantı yapıll 

Haydutlar adası adlı filim caktır. 

Kadına tabanca 
çekmiş 

İnönü mahallesinden 19 
yaşfarındaki Ahmet, evlerine 

Sındırgıda 

TÜTÜN 
gelen komşusu Mehmet ka- d 
rısı Neza_kete ~~~a~c3: çeke- 1 Piyasası dün açıl ı. 
rek tehdıt ettıgı ıddıa ve J S d {H ·ı f1ii' 
'k 1 -' _ d l ın ırgı, ususı 

şı ayet o un-augun an suç u E tii 
kumetin emrile, genin 

yakalanarak adliyeye veril- tün yetiştiren mıntakalarııı 
~fu. ~ 
-~- · da olduğu gibi, kazaıoıı 
rin hasret kaldığı bu mu da dün tütün piyasası açıl· 
barek nesne.. Nihayet ken · 
dini işletme binası önünde 
gösterdi. Üç partide müza 
yedeye konulan 3 tonluk 
kömürden, 2 tonu bir tüc 
cara ve bir tonu da bir 
memura nasip oldu. Küçük 
partiler halinde müzayede 
ye çıkarılacağını ümit ede· 1 

rek işletme önüne yığılan 
halk asgari 500 kiloluk 

1 partiler ka'rşısmda ellerini 
uğuşturarak geri döndü. 
Şimdi ümitle bekliyor (yol-
lar açılır, belki yine kömür 
gelir, küçük partiler halin 
de müzayedeye konulur ve 
zaruri bir ihtiyaç olduğu 
paralı kimselerce teemmül 
edilerek ticaret zihniyeti 
ile müzayedeye girilmezse 
bu suretle orada, bir parça 
kömür almak imkananı bu
lacağız.) Bu hepimiz için bir 
temennidir. 

mışhr. 1' 
Kazamıza hariçten birçO 

ecnebi ve yerli firmalıı'1 

temsil eden tütün alıcılar• 
gelmişti. Diğer senelere n• 
zarao fiatlar biraz yükseJ 
ti. Bu yüzden, tüccarlar, s~ 
tacıdan ucuz fiatla tüti.İ" 
almak istemişlerse de, bii 
kumet buna mani olmuştur· 

Dünkü tütiin piyasası t20 
kuruştan açılmıştır. 

Bir çocuğun yara-
mazlığı. 

Ege mahallesinden 12 ya~ · 
larmda küçük bir çocuk, ktJ 
zu döğüştürmek yüzünde~ 
aynı mahallede oturan 5' 
yaşlarındaki Habibeyi ta~ 
atmak suretile ayağında" 
yaraladığı şikayet otundll' 
ğundan tahkikata başfaO' 
mışbr. 

~,, 

~ d 
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ALMAN 
arına karşı ablu

dün gece başlad1. 
f tarafı birinci sayfada] 

lrnlftır. lskoçyaya srün 
l' •rialar zabitan halle
il pek memnundu. İn
deniz askerleri tarafın
•abilden ayrılırken al-

t hllflardır. 
'-'lldra, 4 !Radyo} - İn 
&rairalhğımn neşrettiği 

~ebliğe nazaran, tahtel
ve mayin harbi neti 

de geçen hafta lngilte-
23 bin tonluk 6 gemi, 
raflar 31 bin tonluk 6 
İ kaybetmişlerdir. 

llayin harbine rağmen 
eaı ay zarfında eylüle 
tan üçte bir kayıp var

. Bu da gösterirki Alman 
tin ve tahtelbahir harbi 

\ . fenen neticeyi vermemiş 

~londra,4(RadyoJ - 171 
'to~ 3~ Alman vapuru 

eddmlf veya mürette
h tarafından yakalanma· 

için batmlm1tbr. 
~ ~.ıen 144 Alman, lngil· l üsera kamplanndadır. 
~ Ondra, 4 1 Radyo] -
.,:._l?giliz tayare filosu ta· 
--•llCSan Hebigoland Alman 
~ri üaOne yapılan taar· 
' hakkında mütemmim 

1'.nat şudur: 
-"lnıan Ü1Süne yapılan 

\ "• taanuzu esnasında ais 
A~dı. İngiliz tayyareleri, 2 
~n krovazörü ile 6 - 7 
~yerin bulunduğu ise 
~Acta_rmıtfar krovaz6rlerden 
~ ıle diğer gemilere isa 

•ak-i olmuttur. 
k:•yarel~r fot~raflar da 
~ lbeğe muvaffak olmut · 
..._~"· Zarar resimlerden 
..._lacaktar. 

lORKDILI 
GtinlGk siyasi gazete 

8•hibi : Bahkesir mebusu 
HAYRETTIN KARAN 

Netriyat müdürü 

. FUAT BiL' AL 

~~htı: 800, altı ayhtı 400 kr. 

'lll)'laı (3} kW'Uftur. 
..fdl'ea: Balılluir Tlırkdili 

TORKDILl Sayfa: 3 

Karellide şidHetli muharebeler oluyor 
~, ........................................... .... 

Birbirlerini yarala
mışlar. 

Bazı cephelerde Finliler munta- Sakarya mabaUeaintlen 
14 yaşlannda Hiseyin ile 
G6ndoğan malıallesiaden 
aynı yaşta Hasan adıllclaki 
çocuklar, mahallede kavga 
ya batlam1Şlar ve yanların· 
da tqıdıkları çakılarla bir 
birlerini hafif surette yara -
ladıklarından her ikiıi ya 
kalanarak adliyeye verilmiş
tir. 

zaman geri çekiliyor. 
Londra, 4 [Radyo) - Sov 

yetlerin Finlindiyaya karşı 
tahşidatı devam etmektedir. 
Şiddetli bir taarruz beklen . 
mekte ise de, Finliler ilrk 
müş değildir. Finlandiya or 
duları baş kumandanı Man 
derheim zabitana söylediği 
nutukta demiştir ki: 

<•Finlandiya herşeyini ka
yıp edebilir, şerefini asla!•> 

Helsinki, 4 (Radyo] -
Finlandiya Moskovaya yeni 
teklifler yaparak muslihane 
bir hal yolu aramağı iat~
mittir. Rusya da ki lsveç el
çiaine Finlandiya hükumeti 
tavassut teşebbüsünde bu 
lunması için ricada bulun 
muştur. 

Londra,4(Radyol-Dün 
geceki Finlindiyad• neşro 
lunan tebliğe nazaran, cep 
hedeki kar, bareklta mani 
olmaktadır. Faaliyet yalnız 
Ladoga gölü civarında keş 
fol muştur. 

Sovyet kıtaları donmuş 

gölü geçmekte güçlük çek 
mitlerdir. Gölün birçok nok
talarında buzlar kırılmış ve 
kazaya uğrayanlar olmut · 
tur. 

Londra, 41 Radyo) - Roy· 
terin bildirdiğine göre, Hel 
ainki boşaltılmaktadır. 16 
yaşından atağı çocukların 
emin yerlere gönderilmesine 
devam etmektedir. Vipuri 
.de de vaziyet aynıdir. So· 
kaklar, etyasile kaçmlf is 
teyen halkla doludur. Her 
taraf donmuttur. 

Londra, 4 [Radyo) - Bu 
yıl Edebiyat nobel miikifa
tını kazanan Sılampa nın 
evi bombalarla yıkılmıştır. 

Londra, 4 (Radyo) -
Karelli de şiddetli muhare 
beler vuku bulmaktadır. 

Yerin karla kapalı olma 
sı Finlilerin kar altına ma 
yın koymaları için işe ya 
ramaktadır. 

Londra, 4 !Radyo) 
Şimdiye kadar Finliler ta 
rafından 300 Rus vurulmuı, 
700 eair alınm1Ştır. 

Helaiaki, 4 !Radyo] -
Finllndiyanın ltalyaya ıa
marladığı bombardıman ta · 
yarelerinden 15 şi gelmiıtir. 

Pariı, 4 [Radyo 1 - Fin 
lindiyalılar Leningradın önü· 
nü mayinle kapam1Jlardır. 

Bunun için Rus donanması 
Baltıkda kalmııtarki bu 
Finlandiyalılar için bir şana 
hr. 

1 
Finlandiya denizaltıları 

Baltıkta seferber bir halde 
dir. 

Londra, 4 (Radyo) Rus 
lar, Finlandiyalıların hare 
kitını kırabilmek için ge 
Dit aıkeri harekitta buıu 
nacaklardır. 

Yakında şiddetli bir Rus 
taarruzu beklenmektedir. 

Londra, 4 IRadyoJ 
12 Sovyet filosu lmatrada 
Finliler tarafından imha 
edilmiştir Finlandiya ba 
taryaları on bir tayaresi dü· 
şllriilmüş, on biride yere in
dirilmiştir. 

Londra, 4 [Radyo) 
Finlindiya murahhası d&n 
Cemiyeti akvama bir nota 
vererek, Rus tecavüzünü an 
!atmıştır. Bu notada a1am 
ble ve konseyin toplanması 
istenmektedir 

Milletler Cemiyeti konae. 
yi 9 Kanunevvel cumartesi 
ve pazartesi günü içtima 
edecektir. asabmle 18 zine 
toplanacaktır. 

Amerika tayare ve ailib 
fabrikaları Ruzveltin arzu 

Kumar oynarken ya
kalanmiflar. 

Y etilli camii yanında kah 
vecilik yapan Hqim ve or 
taiı Necip, menfaati muka
bilinde Umurbey mahalle 
sinden Yusuf, Ayvalıklı Mus· 
tafa ve latanbullu Arif ia 
mindeki şahıslara kumar oy · 
nadıkları göriilerek saçlular 
yakalanmış ve paralarile bir 
likte adliyeye teslim edil· 
mişlerdir. 

-----------------. suna uyarak Rusyaya silib 
vermemeye karar vermi9ler· 
dir. 

Paris, 4 (Radyo) - 4 
Rus piyade b61üğü Finliler 
tarafı.ıan imha eclilmiftir. 

Pa'8, 4 !Radyo} - ICa 
relli de aavaf çetiadir. Fin
liler karış karlf mtidafuda 
bulunarak geri çekilmifler 
dir. 

Londra, 4 (Radyo} 
Ruayanın Milletler Cemiyeti 
azası Maiakinin toplaabya 
iştirak etmiyeceği tahmin 
ediliyor. 

Yine zanolunduiuna gö 
re, Rusya Milletler Ce•iye 
tinden çekilecektir . 

HOTOŞLAR KÔYÜ 

Genç ve çalışkan muhtarlarının 
gösterdiği faaliyet 
------

Köyde gece dersleri verilmekte civar köy. 
lere bağlanan yollar yapılmaktadır. 

Hotoılar, [Huauail Kö- 1 nanda oda olara~ kullanı 
ye Ali Can isminde çok ça ' lan bina, klylü tarafından 
htkan bir gencin muhtar in tevsi edilmiş ve çocuk 
tibabı üzere -derhal köy lii- okuyacak bir şekilde •lib 
nün ihtiyaçları diziye kona olunmuı ve sıralar aiparaş 
rak çok faideli itler sr6riil edilmiftir. Tedrisata elli ço-
miiftür. cuk bqlam11tır. 

Mektep inşası Tarlaları tahrib eden Simav 
Köye bir etitmen gelme- çayma kaydırma yapıldı 

ai üzerine, euah bir mektep Klylla&n her sene birçok 
yapılıncaya kadar cami ya- [Ltltfen sayfayı çeviriniz] 
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. 1 )it' in hisarların nefis 80 derece karan ti kolanyaları gelmiştir. 2 

relik şişeleri 100 kuruştur. Toptancılara ayrıca iskonto yapılır· 

İNHİSAR KOLANY A BAYİİ . 

---------------K_A_D_RI ALBAYRAK TUHAFİY~ 
mcr:wabnı telef eden Simav 
çayının tarlalara tesadüf 
eden kısmına, köylüDün gay· 
reti)e kaydırma yapılmış ve 
retile senelerden beri su 
basmakta olan birçok erazi 
kurtarılmıştır. 

Telefon hattı 
Osmaniye Santralına ev 

velce bağlı buluna ve mu 
haberede birçok zorluk çe 
kilen telefon hattı, doğrudan 
doğruya Kepsüt nahiye mer 
kezine yeniden çekilmek su
retile bu işte ikmal edilmiş 
tir. 

temin edilemiyen köyün 
merasından bir kısmı Kep· 
süt koyuncularma {901 Jira
ya otlakıyesi verilmiş bu 
suretle köye bir varidat te
min olunmuştur. 

Gece dersi 
Köylünün hepsinin yazı 

okuup öğrenmesini temin 
maksadile gece kursları açıl
mış ve der haneye ufak kıt
ada bir jöks alınmış ve 
halk çok heve!le gece kurs
larına devama başlamıştır. 

Az zamanda herkes okuma 
yazmayı öğrenecektir. 

Yol faaliyeti 

Bahkesir Memleket Hastahanesi 
Baştabibi iğind~: 

1 - Açık eksiltmeye konulduğu halde istek 
çıkmadığı için on gün müddetle temdit edilen iş sıı rıl 
kesir memleket ha!ttahanesi su yolları için demir b~tı 
ferşiyat ve hafriyatı olup keşif bedeli 999 lira 90 
ruş ve muvakkat teminatı 75 liradır. , 

2 - İhale 7/12/939 tarihine raslayan perşembe f 
nü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi e 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte r.t, 
vakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz •:et~ 
banka mektubu ile encümeni daimiye ve keşfini gör111et 
istiyenlerin Balıkesir memleket hastahanesine mürac•ı 
lan. . t Köv tarlası halk tara

fında~ !IÜrülmüş, bir kısmı 
ekilmiş bir kı mı da ekilmek 

. üzeredir. Köy varidatı tez 
yit edilmiş şimdiye ka
dar biç bir varidat 

Köylü tohumlarını hitir · 
dikten sonra köyün Kepsü 
de kadar olan yolunu tamire 
muhtaç yerlerinin de tamir 
edilmesini karar altına al-

4 isteklilerin bu işlerle uğraştıklarına dair Balı (f 
sir nafıa miidürlüğünden ihaleden laakal sekiz gün etf t 

almış oldukları ehJiyet vesikasını ibraz etmeleri a~ lrı 

mıştır. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Bin ili beş bin arka çantası ile bir okadar palaska 

takımının dikim işi pazarlıkla ihale edilecekt1r. Talihle· 
rin münakasa günü 9/12/9399 cumartesi günü Balıkesir 
askeri satın alma komisyonuna müracaatları iJan olu-

nur. 2 - 1 - 388 

Balıkesir Askeri Sahn 
Alma Komisyonundan; 

Kor birlikleri için sekiz binek, on yük hayvanı b 
çift araba hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hay\·•~ 
sahiplerinin her gün satın alma komisyonuna mürac•• 
etmeleri ilan olunur. 3 1 - 387 

Balıkesir Asker 1 Satınal ma Kom isyÖiİİmdITTI: llDmıınıııonıı~~ıın••o~ınııH~ııınınımınmmmıuınmı~ııınıınuıı.-
1 - Askeri ihtiyacı olan 309 ton kuru ota teklif ea TURKDJLJ MA TBAASJ 

edilen fiat pahah görüldüğünden tekrar pazarlıkla bir ~ 

ay içinde alınacaktır. ~ ---·..._-... ... _ 
2 - Eksiltmesi 21/ ı2/939 gfüıü saat 11 de Edre G 

mitte askeri satın alma komisyonu binasında olacaktır. 1 Vilayet matbaası, TürkdiJi matbaası adı altındı 
3 - Muhammen bedeli (10815) liradır. Muvakkat !!!; gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 

teminatı \ l 1) lira (12 5) kuruştur. ! 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine 
4 - Şartlarını görmek istiyenler hergün iş saatin- =: hizmet eden << TÜRKDİLi » gazetesi bu suretle dah9 

de Edremit satınalma komisyonuna müracaat etsinler ~ geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 
4-1-:389 i 

Bahkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyacı için 500 adet tevhit semeri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Zuhur edecek talip ve fiatlara göre bu itin 

tamamının Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yaptırıl
ması veyahut bu üç yere taksim şartnamesi icabındandır, 

3 - Muhammen bedeli 12.000 lira olup muvakkat 
teminat 900 liradır 

4 Şartnameyi görmek istiyenler her gün Balı 
ke8İr satın alma komisyonunda görülebilir. 

5 - Taliplerin bu işe girebilmek içia bizzat yap
tıkları birer te vhit semeri nümunelerinde muvaffak olan 
Jarm münakasaya iştirak ve kanunun 2 - 3 maddesinde-
ki veaayıklarilc ve muvakkat teminatlarını havi teklif 
.. ektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko 
misyona makbuz mukabili teslim etmeleri. 

6 - ihalesi 16/12/939 cumartesi günü saat 11 de 
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktı. 

4 ı - 385 
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TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratie herkesin ihtiyaçlarına ce· 

vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ko· 
nulmuştur. 

r 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
~ Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe· 

~ kilde hazırlar. 

~ DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her türlii 1 muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

~ e Türkdili matbaası • Balıkesir 

111unıııınttunııuıunıttıınumuııuıuııuınıun1111111111 
Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkesır 
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