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1 veçte Kısmi Seferberlik .. 
.................................................................................................. ~ 

ISKANDINAV DEVLET REiSLERi 
YARIN TOP NIYOR. 

~Otıdra, 5 [Radyo! - ı 
~·::n~!~1'ı:~!~·Y~ü~~ - Rusya, Fin Hük O metini Tanımıyor 
~ _kısmi seferberlik ilin 

~OD beş sınıfı silih Molt)(Of Flıı Tekliflerini Retletti. 
~ t • çağırm11tır. Bu suret-
~eç 40>bin kişi daha Rtıslar 1,500 Esir Verdiler. 
'i 1111, ve kuvveti ISO bi 
t; lauıınuttur. İsveç kıtaatı Paris, S !Radyo) - Le- Leningrat ağzındaki Fin 8 · 1 
~ hududunda tah,it edil ningrad askeri mıntak••ı mayinlerini temizlemektedir. I ir Avus~ra ya hava 
,_ledir. Erkinıharbiyesinin dün ak Laduga gölü kısmında ileri b··ı··"" •• 1 'it 
~ loadra, 5 (Radyo) şamki tebliğine nazaran, harekata devam edilmittir. 0 UQU ngl ereye 
~Orveç, lsveç, Danimarka Rus kıtaları ileri harekata Karelli de Sovyet kıtalan ilhak edecek 
,,•let reisleri pertembe gü· devam etmektedir. Petsamo hududu 45 kilometre geç-

Oaluda toplanarak Fin cıvarında 25 kilometre iler· mişlerdir 
~esini göriifeceklerdir. lenmiştir. Sovyet gemileri Helsinki, 5 {Radyo) -

Ladoga gölü Şimal kısmın 

Londra, S [Radyo! Ye· 
ni aene başında, bir Avut 
ralya bava bölüğü lngilis 
ordusuna iltihak edecektir. fvekilimiz Ankaraya döndüler. da Tamide Finlandiya kıta-

------- 1 ları oldukça mühim muvaf- Fransız Radyo istas• 

ah·ı· v k"I' K t d s hh İ fakiyet kazanmışlardır. 1 k " ka l iye e 11 as amOnU 8, 1 8 V0 Finlandiyalılar bir orman- yon an as erı ma m• 

1 
lara teslim edilecek 

çtima i Muavenet Vekili Erzincanda. ' ~r!~;re:~~;i ç:~z·!: t;n~- Pari•. s [RadyoJ - Bü-
~~·r•, 5 IHuausi) Ankara, 5 [Hususi! dıkları bir sahaya giren tün Fransız Radyo istasyo.· 
~ldak kömür bavzasile Sıhhat ve içtimai muavenet Sovyetler, 1500 esir vermit- larımn askeri makamlaTa 

biik demir ve çelik fab vekilimiz dün akşam Erzin lerdir. Karelide Sovyet iler- teslimi İcabetmektcdir. 
nm ziyaret eden Bat caaa gelmiş ve merasimle lemeıi ağır olup ancak bir Türk Dili Kurumu 

~İlimiz Doktor Refik Say karplanm1.1tar. iki kilometredir. Karelli;ber- Ankara, 5 IHusuıi) 
~ refakatinde iktisat Ve N. Menemencı'ogvlu zabi cenubundaki dar geçi- Türk Dili Tetkik Kuru-

liftsnü Çakır ve Parti de sayısız tuzak konmuştur. munun da umumi menfaat-
b- lakil prup batkanı Ali J Finlandiya kıtalarımn cep· lere hadim cemiyetler ara-
~- Tarlıan olduğu halde ngiltere •Türkiye ti• bede bir müttefiki vardır. sına ahnması tetkik olun-
~ saat 11,S da buraya caret muahedesini [Sonu üçüncü sayfada] maktadır. 

~Gflerdir. İmzaladı 1· J K J J f ,.:taıyoada, Büyük Millet Londra, S (Radyo) Dgİ İz ra 1 Orj ransada 
~ ..t~e7 .. ~ü .. ~:7ııa:~;~: ~~~:y:.k~:t~~i'B. v N~::~ Kral, lngiliz askerinin bulunduğu cepheyi 

ıır bulunmakta idi. Bat· Menemencioğlu ile İngiliz ft 
~ilimiz trenden inerken ricali arasmdaki müzakere İe İŞe başladı. 
~syonda hazir bulanan ler, dün sona ermiş ve üç Londra, 5 (Radyo]_ in buraya geldi. Yanında kar-

k tezablirat göstermiftir. taraflı pakta dayanan esaı 
.&. _ I giliz: kralı Sa Majeste 6 ncı deıi OUk Dö Gloçoster bu 

t\-ruıkara, 5 !Radyol ar dairesinde bir anlaşma 
"'L! Ô Jorç bir harp gemisile Fran- lunmaktadır. 
" Qlliye Vekili Faik ztrak imzalanmıttır. 
"'.. 1 • · A l f · ı saya aitti. Kral Fransada Paris, 5 !Radyo) - İnen· , .,llnya ge mıf, geceyı n atmaya göre, ngı te· a a· 
L~~onda geçirmq ve sabala- re ve Fransa, Ttırkiyerin cephedeki İngiliz kuvvetle Jiz kralı Jorç bug&n ha'1t 
~il- vilayet erkiaını kabul Almanyaya ihraç ed~ceği rinj teftif edecektir. mıntakasında lngiliz kuvvet 
~~~ aonra Kastamonuya bütün mahsulleri alacaklar- Pariı, 5 f Radyo) - İn- ferinin işgal ettiği ceplaeyi 
--~r. dır. giltere kralı 6 ncı Jorç dün teftişe başlamıttır. 
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SEHIR HABERLERi 
An karada 

Arı ve kümes hay
vanları yetiştirme 
cemiyeti kuruldu. 
fomleketin.ıizde henüz la

yıkile benimsenmemiş olan 
arı ve kümes hayvanlarının 

son zamanlarda zengin Av
rupa memleketlerinde zira 
at ve ticaret sahasında gös 
terdiği inkişaf göz önüne 
alınarak memleketimizde de 
bu küçük ve mütevazi hay 
vanların bol kazançlarından 
iıtifade edilmek üzere An
karada çalışan "Arı ve kü
mes hayvanları yetiştirme 

Cemiyeti.. memleketin muh 
telif yerlerinde damızlık yu
murta ve tavuk istasyon 
ları ve arılıklar tesisile bu 
yoldaki mesainin köylere 
kadar teşmili için faaliyete 
geçmiştir. 

Her ailenin, hatta genç 
kızların zevkle ve muvaffa 
kiyetle y apabilect!ği bu kar 
h işler zengin ve ileri mem
leketlerde belli başlı bir 
servet ve kazanç vastası 

haline getirilmiştir. 

En yakın komşumuz Bul 
garistanın bile vagonlarla 
ihrac ettiği baldan elde et
tiği kazanç miihim bir ye 
kün tutmaktadır. 

Memleketimiz için de fe 
yizli ve mesut neticeler ve 
receğini umduğumuz bu me

sai ve teşebbüsle bütün va 
tandaşların alakadar olma 
smı dileriz . 

Akşam Halkevinde 
halka flim gösterildi 

"Haydutlar Adası ,, adın

daki flim, iki gecedir HaJ -
• 1 

kevinde gösterilmektedir. ilk 
gece köylüy.e Şap hastalığı 
flimi ile birlikte gösterilmiş 
ve gece de şehir halkına 
iki matine olmak üzere tek
rarlanmıştır. 

Flimin her iki matinasın
da, salon ağzına kadar dol-
111u tur. 

S.!!J.dırgıda tütün sattşları 
Ellerinde çok tütün bulunanlar 

mallarını satmıyorlar. 

Çamlıkdan Sındırgının görünüşü 

Sındırgı, IHusuı;iJ - Dün karşısında ellerinde çok tü 
bildirdiğim gibi. tütün alışı- tün bulunan müstahsiller 

verişi hararetli devam et- buyüzden tütünlerini satma-
mektedir. 

İlk partide 80, 85 ve 90 
kuru:ş arasında bir hayli sa 

maktadırlar. 

Şimdilik mübayea dur 
tış yapıldı. Bu düşük fiat muşlur. 

Vilayet 

Daimi Encümeninin 
verdiği kararlar. 
Vilayet Daimi Encümeni 

Vali Recai Giirelinin baş
kanlığında toplanarak, de
vairden gelen bazı sarf ev 
rakını tetkik ve müzakere 
ettikten sonra, pazarlıkta 
bulunan Gönen üçüncü ilk 
okul pavyonunun ilcmal in 
şaatı için 2463 liraya ihale 
sine, Balıkesir Doğumevi 

ve Köy Ebe Mektebi dahili 
kalorifer t esisa tıııın 5681 
lira üzerinden ihalesine, Ba 
lıkesir Bandırma yolunun 
38 ve 38 + 456 ncı kilo 
metrelerinde iki menfezin 
ahşap kısımlarının betonar 
meye tahvili iş i açık eksil 
tmeye konulmasına karar 
vermiştir. 

Manyas - Aksakal yolu 
üzerindeki ahşap Ergili köp
rüsünün tamirine talip çık 

madığından bi.r ay miiddet 
le pazarlığa bırakılmış ve 
ruznamede görüşülecek baş
ka bir madde olmadığından 
toplantıya son verilmiştir. 

Tabancasile 

Oynarken bir çocuğu 
yaraladı. 

Yeşilli cıvarında Emine 
adındaki ihtiyar bir kadının 
evinde misaffr bulunan Pa
şa köyünden Cemil oğlu 16 
yaşlarında İbrahim yanında 
taşıdığı tabancasını çıkar 
mış ve kurşunlarını boşalt
mak istediği bir anda taban
ca birdenbire patlamış ve ağ

zından çıkan kurşun, karşıda 
oturan 16 yaşındaki Şakir 
ismindeki bir çocuğun sağ 
koluna isabet ederek ağırca 
bir surette yaralanmasına 
sebebiyet r vermiştir. 

Yaralı çocuk tedavi edil 
mek üzere memleke t hasta · 
hanesint! gönderilmiş ve İb-
rahim de va kalanarak tah
kikata baŞlanmıştır. 

Yılbaşı biletleri 
Milli piyangonun tertip 

ettiği 940 Yılbaşı piyango 
biletleri satışa çıkarılmıştır. 

Bu seneki hasılatın yüz 
de 70 ikramiye olarak tev
zi edilecektir. En büyük ik
ramiye 600,000 liradır. 

GÖNEN 
L 

. ,..... li 

Merkez kaza kongre· ~i 
si çok h'araretli old~ '' 

Gönen, [Hususi] - ~-~ lı 
kez kaza kongresi P~r bl ~O 
metasimle açıldı. Partı deıı 
nası, ocak ve nahiyeler ,.,ç 
gelen delegelerle hıncıılı 
dolmuştu. ..-

G··p~ 

Kongre, Osman ° di 
tarafından açıldı ve Ebt o' 
Şef Atatürkün aziz ruh~t• 
tazimen beş dakika •Y11 Si' 
ihtiram sükutu yapıldı. 'ı' 
lahare büyüklerimize taı~, 
telleri çekilmesi kararl•t, 
rılarak, kongre reisi ve 
tipliklerinin intiha hına ge 
çildi. ' 

R . l'~ y f z . re 1 eıs ıge usu aıırıı ıı' n 
is vekilliğine Hüseyin Çe 

1111 
~el, k~tipliklere de N~'01 
Unlü, lbrahim ipek seçıl 
ler. 

Bundan sonra, ruzna~;. 
nin müzakeresine başlall ~ 
Mümessiller dileklerini il~ 
ve serb ~stçe söylediler. s;r, 
çok yerlerinde münakaşa'. l\t1 

ceryan etti. Bütün görü~111:e bit 
ler tam bir ahenk icersı0 e ~ıt, 
devam ettikten son;a id11J1• 

heyetinin seçimine başla0 
11 

Kadriye Ünlü, Qsll'b 
Gönen, Cevdet Çığ, Mel ,. 
met Acar, Ahmet KeıtJ " 
Bekir Sezer ve Ahmet C• p 
ittifakla yeni heyete intib' 
edildiler. 

Nüfus sayımı . 
İçin muhtarlara kon, 

ferans verildi. 
Merkeze bağlı köy nıuh, 

tarlarına, dün vilayet urtl" 
mi meclisi salonunda nüfııf 
müdürü Hikmet Çrnar tar•~ 
fmdan, 940 yılında yapılac~ 
nüfüs sayımında köylet111 

t ··ı ·· l"e numara a1 ış erının nası 

ne suretle yapılacağı hıJ~ 
kında bir konferans verı 
miştir. 

Yüze yakın muhtarın İf 
tirak ettiği toplantıda, k0

1
"f 

lere ait daha bazı mese e 
!erde mevzuubahs edifıı:ıİf 
tir. 



~ Birincikinun 1939 
~ .... ____ , 

Gandi 

~ingilt";~ ~uzaffer 
olacak» diyor. 

londra, 5 [Radyol 
~ildi Niyu'J Kronikl rnuha 
ti ~ ~e beyanatta bulunarak 
~~ıltere haklı bir gaye için 

tp ettiğinden muzaffer 
•cağına kaniyim. Demiştir. 

~ollanda yeni balon-
lar aldı. 

TÜRKD1Li -
İngiliz _manyatik ma:yl!!!ere bir te~b!r buldu ; 
Bir Alman Mayin Gemisi Battı 1 

Londra, S IRadyoj -
Şimdiye kadar Alman tah· 
telbahirlerinden yarısı batı
rılmıştır. 

Londra, 5 [Radyo) - İn 
gllizler mayinlere karşı 
giltere yeni bir tetbir bul-
dular. 

Londra, 5 [Radyo) - Ce
nubi atlantikte bir Alman 
cep krovazörünün hücumu
na maruz kalan İngiliz ban· 
dıralı 10 bin tonluk Dorksa 

da hiç bir yolcu yoktu. Ge 
minin batırıldığı zannedil 

mektedir. Çünkü gemi tel 

sizile imdat istemiş ve bir 
daha hiç bir ses çıkmamış 
tır. 

Londra, 5 !Radyo) Bir 
A lman mayin gemisi dün 
Hollanda şimalinde bir ma· 

yine çarparak 4 dakikada 
batmıştır. 50 kişinin öldüğü 
tahmin otunmaktadır. 

Sayfa: 3 

İtalya ve Amerikada 
Finliler lehine nüma

yiş yapılıyor. 
Ankara, 5 l A. A. ] -

İtalyanın her tarafında Fin 
landiya lehinde bir çok nü· 
mayişler yapılmaktadır. 

Ankara. 5 [ A.A. 1 
Amerika Birleşik Devletle 
rinin de her tarafında Fin 
landiya lehinde hararetli 
tezahürler devam etmekte
dir. 

Lüzumsuz silah atmış 
Martlı mahallesinden Ha 

~ ~a.ris, 5 ı Radyo) - Hol

-~~a nıilli müdafaa nazırı 
~t Lırnetin yeni balonlar 
~ ın aldığını bildirmiştir. 
~ il~ır « Hollanda hava kuv 

1:~leri kafi olmamakla be 
~ :r, Hollanda hava tehli· 
b' sıne karşı müdafaa ted 
it) . 

I• ·ı· M ı· N p • lit oğlu Mehmet Ali, askeri 
ngı iZ a ıye azırı arıste hastahanenin arka cihetin · 

· , deki İnhisarlar idaresine ait 

Nazır söylediği bir nutukta, birçok lngiliz ı ~arut dep~ı~rı ya~mda .. ~~ . 
askerinin cepheye gönderileceğini bildirdi. \ ::r:~b~~k;;~·nbm:şu:~· J~;:: 

P · S [R d J ı· · d 'k' ·11 · h k ye verılmıştır. arıs, a yo - ngı e ı ı mı etın arp e ono -------~k e.rı al akta devam ede 
tır. » demiştir. 

liz maliye nazın Sir Corç mi nazırları görüşerek aynı 
Dayman Fransız maliye na noktai nazarda olduklarını 

İ~giliz fabrikalarında 
zırile bugün görüşmüştür. bildirmişlerdir 

Sir Corç Daymun radyoda Paris, 5 [Radyol - Al 
Fransız milletine hitaben bir man menşei mallara karşı 

ı nutukta bütün İngilizlerin konulan abluka ile Alman 

Balıkesir asliye hukuk 
hakimliğinden: 

Kayabey mahallesinden 
Mustafa kızı Fatma Kırbıyık 

çalışan işçiler. 
Nlondra, 5 !Radyo] İn
~ lere de bugünkü işci ra
~~l?)la~ı 1914. de nazaran 
let tuılyon bır fazlalık gös
' tlıektedir. Silah fabrika
~t1nda 1914 de nazaran 
~ıt lllilyondan fazla işci var-

Fransızlarla birlikte çarpış- ya 50 milyon liralık bir dö tarafından kocası aynı ma-
maktan başka birşey dü- vizi kaybedecek, Almanya halleden Ali Kırbıyık aley-

şünmediğini, İngiliz kıtala · nın Asya şimali ve cenubi 

rının peyderpey Fransaya Amerika ile münasebatı ke 

sevkolunacağını söylemiş silecektir. 
tir. Paris, 5 fRadyol - Evvel 

Paris, 5 [Radyo] - Dün si günü· gece yarısından be-

hine açılan ihtar davasının 

müddeaaleyhin kayıp olma -
smdan gıyabında açık ola· 

rak yapılan duruşması so 
nunda: 

t. gece neşroluncı n bir tebliğ- ri Alman eşyası muayeneye Kanunu medeninin 132 ci 

~llsy.,..,,.a.,,,..,, ""'F""'"'=i .... n_h ___ iı_:_k'"""""'tı'""'m"'"""'"""e=t-in .... i=-="" ... f=-=;--n-. ....::ı~ ıy o r ~:~~:u~~ın;f ;.:•ş:~~~~:ı ~.~~:=:~ ~::!~~n~:":~~~~; 
[B veya Alman elile yapılmış ay zarfında gelip evine ve 

all <tş larafı hirinci sayfad a] şıhklı bir pakt imzalamıştır» mallar da musadere oluna yanına alması lüzumunun 
p müttefik de kıştır . demiştir. caktır. ihtarına ve .912 K. masarıfı 

l~ aris, 5 [Radyo! - Fin- Stokholm, 5 !Radyo] muhakeme ve ilan harcının 
,. 1

11 diyalılar gayri askeri Bir bombardıman tayaresi 
" Q. d F müddeaaleyhe aidiyetine 
ı 1• tı adalarını tekrar tah ismi saklı tutulan bir in-~ Ilı Ormanlarımızın mu- 4/12/939 gününde temyizi 

1 
etmek _fikrindedirler landiya limanı üzerinde uç-92 h f d ··ık" t kabil olmak üzere karar ve-

~ 1 de lngiltere bu ada- muş, daireler çevirmiş ve a azasın a mu ı eş 
~:. için ihtirazı kayıtlar yüklü bulunduğu bombaları kilatın yardımı rilmiştir. 
~:~?1uştu. Bugün vaziyet suya bırakıp gitmiştir. Keyfiyet Aliye ilan tebli-
~ ~ıştiği için bu kayıtlarm Londra, 5 [Radyo l Ankara, 4 [Hususi] ği makamına kaim olmak 
t~si yok olmuştur. Finliler Şimalde bir yeni En mühim mali gelir kay- üzere ilanen tebliğ olunur. 

f t'atis, 5 [Radyo] _ Tas müdafaa hattı tesis etmiş nağı olan ormanlarımızın 
lan b lerdir. Sannevari Ruslar ta muhafazası ve bunJardan 
4 81 

ildiriyor: rafından bombardıman edil-~ l<:anunevvelde Molotof azami istifade edilmesi ga-
~etafından kabul edilen İs miştir. yesile vücude getirilmiş bu-
~ı·ç elçisi Vmter, Finlan Fin hükumeti henüz H el lunan orman muhafaza teş 
~a sinkidir k'l k lihd ile bir müzakere tekli ı atına mensup, öy ve na 
<ı b Ruslar Milletler Cemiyeti h' 1 d b l b 'tf· e ulunmuştur. Molotof ıye er e u unan er aş ve 
it toplantılarına işrak etmeye 

lih e. verdigv i cevapta, Fin '·ıd ceklerini bildirmişlerdir. 
~ı- 1Ya hükumetini tanıma-tın Molotof, dün gece 
~~ 1

' onun ıçm goruşme Milletler Cemiyetine bir 
~SPılanııyacağını bildirmiş telgraf çekerek. Rusyanın 
~i IJ~Yet hükômeti, ancak Finlandiyaya karşı hareket
ı,~14tıdiya halk hükumetini te bulunmadığını bildirmiş· 

•tn.aktadır ve onunla kar tir. 

eratın iaşelerini temin ve 
kanuni vazifelerinini layik 

olduğu hassasiyet ve siirat
le ifade edebilmeleri için 

bfüün mülki teşkilatın yar
dımda bulunmaları alakalı -
lara tamim olunmuştur. 

TORKDİLI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi :. Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Netriyat müdürü 

FUAT BİL'AL ...... ~ 
Yıllı~ı: 800, altı ay lı ğı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adres: Balıkesir TlirkdiU 
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Jtı 
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: Derece garanti kolonyaları gelmiştir. ; litrelik şişeleri 100 

kuruştur. Toptancılara ayr.ıca iskonto vardır. 

1 Tuhafiyeci 

KADRİ ALBA YRAK 
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Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

3 senelik rusumu 
nisbiye muham- Muvakkat 

men tutarı teminat 
Mevkii Hektarı Lira Lira 

Ayayorgi 20 3000 225 
Mandıra 25 1500 113 

1 - Açık artırmaya konan iş Balıkesir vilayetinin 
Erdek kazası hududu dahilinde mevki, hudud ve hek · 
tarları yukarıda yazılı iki parça granit taş ocağmın üç 
sene müddetle icarlarıdır. 

2 - Artırma 18112/939 tarihine raslayan pazartesi 

günü saat 15 de Vilayet makamında müteşekkil daimi 

encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yüzde 

yedi buçuk teminatı muvakkatelerini vezneye yatardık· 
farına dair makbuz veya banka mektuplarile mali du· 

rumlarım gösterir ticaret odasından tastikli vesikalarile 

birlikte daimi encümenimize müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 392 

Bahkesir Tapu Sicil 

Mevkii: Cinsi: 
Kumbağlar Tarla ve bağ 

Muhat ızllğından: 
Hududu: 
Doğusu yol, ha tısı Topal 
Mehmet, Ali ve kısmen Ha
fize, poyrazı T abanh oğlu 
Ahmet veresesi, kıblesi 
Ömer ve Şevki 

Hudut ve bulunduğu yeri yukarıda yazılı gayri men
kulün bir kısmmı Kasaplar mahallesinden Kavas oğlu 

Hüseyinden ve bir klsmını da, Osmaniye mahallesinden 

keçeci Ali Osmandan ve bir parçasını da Hacıishak 
mahallesinden Sa vran oğlu Halil karısı Esmadan 327 

tarihinde satın almak ve kendisinin nisan - 339 tarih ve 
22 numaralı tapu senedile mutasarrıfı bulunduğu yerle 

tevhit etmek suretile Eskikuyumcular mahallesinden 

Bayram oğlu İbrahim oğlu Mehmedin tasarrufunda bu
lunduğundan senetsiz kısmen tescilini istem~ktedir. Bu 
cihetlerin tesbit ve tahkiki için 15/12/939 günü mahal 

line memur gönderilecektir. İtirazı olanların bu müddet 
içinde yazı ile tapu ~idi muhafıdığına veya gelecek me
mura müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdürlüğündeıt: 

Kabili tezyit ve tenkis olmak şartiyle ve karuY~ıı 
larla Bandırma inhisarları bakım evlerine taşmacak Sı~i 
dırgıdan 150.000 ve Biğadıçdan 20.000 kilo idare rtl' 

yaprak tütünlerin nakli işi mevcut şartnamesi mucibi•'' 
25/11/1939 tarihinden itibaren 20 gün müdddetle açı 
eksiltmeye konulmuştur. . 

Taliplerin 15/12 1939 tarihine müsadif cuma giiıtil 
saat 14 de kadar Sındırgı inhisarlarına müracaatla~ 
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Belediye Reisliğinden: 
9 

1 Elektrik kilovat ücretleri hakkında 23/11/93 

tarihinde gazete ile yapılmış olan ilanda Kuvvei ınuh3t. 
rikede Teahhütsüz kilovat ücreti sebvt:n 16,5 kuruş Y' 
zılmış isede kabul edilen tarife (17,5) kuruş olduğu 0

5 

hih olunur. d 
2 - Belediye meclisinin Teşrinsani toplaotısırı .~ 

kabul edilen elektirik kilovat ücretleri 23/11/939 tafJ 
hinde gazete ile ilan edilmişti. , 

Meclis kararı mucibinde 2 nci teşrin makbuzları ye 
ni tarife üzerinden tanzim edilecektir 

··t Abonmanların Kuvvei muharrikede gerek teahhit 
lü gerek teahhütsüz olarak hangi şekJi tercih edecekle 
rini elektrik müdürlüğüne bildirilmeleri ilan olunur. 

3 t-3~ 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonunda~: 
1 - Merkez Kor insan hastahanesi müştemilattt1 1 

dan olup yeniden yapılan paviyo.nun mütebaki ak•ll-. 
yapılmak üzere 5680 lira 86 kuruş muhammen fiat uıt 
rinden kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. , 

2 - Bu inşaata ait keşif proje ve fenni şart1111 
mesini öğrenmek istiyenler her gün Kolordu Satmalı«' 
Komisyonuna müracaat edebilirler. e 

3 İhale 21/12/939 Perşembe günü saat t5 t 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. . 

4 Talipler kanunun 2-3 maddesindeki vesailc1'
1 

rile muvakkat teminatların' havi teklif mektupları~. 

1 

ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona Jll1 

buz mukabili teslim etmeleri. ~ 

' Bahkesır Askeri Satın Alma Komisyonund3~ 
Kor birliklerinin ihtiyacı için 22 ton sabun paı~; 

lıkla satın alınacaktır. Taliplerin her gün saat 10 
satın alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
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Basıldıtı yer: Türkdıli matbaası-Bahkt•İ' 

f 


