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-FiNLANDiYA CEPHESi VARiLDi MI? 

~inlile! Rus tebliğini tekzip ediyor. 

!IALYAN GÖNULLOLERI DE FiLANDI· 
İNGİLİZ KRALI YAYA GiDiYORLAR. 

Leh başkumandanı Sikorsk~ ile cep-
heyi teftiş ediyor. 

. ~'lris, 7 !Radyo - İngi 
~ kraft 6 ncı Jorj bugün 

t· teftişlerine devam etmiş· 
~· l<ralm refakatinde Fran 

da. te~ekkül e-Jen Polonya 
fıt"' 
M. su başkumandanı Sko 
"'1 'bulunmaktadır. 

Faşist 
Meclisi toplandı. 
Londra, 7 {Radyo] - Se· 

kiz aydanberi ilk defa ola
rak bugün yüksek Faşist 
meclisi toplanmıştır. 

İtalyanın Balkanlarda tu 
tacağı hattı hareket bundan 
sonra belli olacaktır. Kızılay merkezinin 

yardımı Hollanda Alman propa
~~"kara, 7 . IR~dyol - ' gandasına Sinirleniyor 
~ ay Cemıyetı merkt>z L d 7 [R d I 1 
~ın· · E · I J • on ra, a yo -

f ısı rııncan ze ze esı H b"ld" . Abl k t)llc avas ı ırıyor: u anın 

tıJ et zedelerine yardım şiddetlendirilmesi miinase 
~'-ak üzere ilk defa olarak betile bitarafların İngiltere ~ 
~t müfettiş ile üç yüz ça aleyhine ayaklandırılması 
~ Yollamıştı. Bu defa da için yapılan Alman propa · 
~ S lira yollamış ve bu gandası Hollanda efkarı 
ı, 'lle umumi vekiin 7575 umumiyesini sinirlendirmek-
'lte ~ 

Yı bulmuştur. tedir. 

lngiliz tayareleri Şimali Al
manya Üzerinde 

-
İki bitaraf gemi daha battı. 

~ londra, . 7 (Radyo] 
Şj tı gece lııgiliz tayareleri 
ııı:ali Almanya üzerinde 
~ \>affakiyetli uçuşlar yap-
~1-tdır. 

ti lf sabahki Alman tebli
~~ ~ksel adası cıvarında 
bit' bir Alman tayaresile 
'fngiliz tayaresinin çar
ı,, .r•k her ikisinin de düş-

tU bildirilmektedir. Hal · 

buki İngiliz tayarelerinin 
hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Londra, 7 [Radyo] -
8100 Tonluk bir Felemek 
vapuru Manşte batmıştır. 

Geminin torpil ilemi, mayin
le mi battığı belli değildir. 

Londra, 7 [RadyoJ 
Paralos Yunan vapuru dün 
Taymis ağzında mayine çar
parak batmıştır. 

İngiliz Kumpanyaları Finlandi
yaya Tayare Gönderecekler . 
Londra, 7 [Radyo J 

Royteri Finlandiyadan bil
diriyor: 

Rus donanması Baltık ve 

Ladoga gölünde büyük bir 

faaliyet göstermektedir. 

_Cenupta Rus kuvvetleri, 

Finlilerin ilk hatlarına his 
olunur derecede yaklaş 

mışlardır. 

Londra, 7 IRadyoj 
Finlandiya tebliği, Finlan
diya mukavemet hattının 

yarıldığına dair olan Rus 

tebliğini tekzip etmektedir. 

Paris, 7 [Radyo} - Fin 
landiya hava kuvvetleri Rus 

hatlarını cephenin muhtelif 
yerlerinde muvaffakiyetle 
bombalamışlardır. 

Londra, 7 [Radyo] 
Ladoga gölünün Şimalinde 

pek fazla Rus faaliyeti gö 
ze çarpmaktadır. Ruslar 

adetce ağır basarak hare
ket ediyorlar. 

Ruslar Botni körfezine 

doğru saldırarak Finlandıi 
ya kuvvetlerini ikiye böl · 
mek istiyorlar. 

Londra, 7 !Radyo] -
Rus tebliği, Sovyetlerin cep· 

[Sonu ikinci sayfoda] 

Ecnebi firmalar 

Müşteri anyorlar. 
Ankara, 7 Radyo)- Ba 

zı ecnebi firmalar İzmir ti · 
carct oda!ma müracaat cdt
rek, idhalat tacirlerilc an 
Jaşına yapmak istedikleri 
ni bildirmişlerdir. Müracaat 
eden firmalar arasında Yu 
goslav, Yunanistan ve Ro
do! firmaları mevcuttur. 

Numan Menemenci 
İngiliz maliye nazıriJe 

Londra, 7 ( Radyo ) -
Türk iktisat heyeti reiıi 
Numan Menemencioğlu ma 

Jiye nazırı Sir Jorj Simo• 
ile öğle yemeğini yemistir. 

ROMANYA HARİCİYE NAZiRi 
Romanya, Rusya ile ihtilaflı 
meselesi olmadığını söyledi. 

Londra, 7 (Radyoj - taraflık~a devam edeceğini 
Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko, bugün beyanatta 
bulunarak, Roman yanın şim-

ve Romanyanın Sovyetlerle 

hiç bir ihtiliflı meselesi bu-

diye kadar olduğu gibi bi lunmadığım söylemiştir. 

-
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r ŞEHiR HABERLERi j, İtalyan gönüll~· leri de Finland1-

ya ya gidiyorlat ·--------------------------------~----..... ---------------------------· 
Vali ve Parti 

Müfettişi Sındırgıya 
gidip geldiler. 

Dün valimiz Recai Güreli 
ile Parti müfettişi doktor 
Bengisu ve vilayet Parti re
isi Pertev Etçioğlu Sındır 
gıya gitmişler, tetkiklerde 
bulunarak akşama avdet 
etmişlerdir. 

PARTİ 
Vilayet idare heyeti 
toplandı, mühim ka

rarlar verdi. 
Parti Vilayet İdart! heye 

ti haftalık mutat toplantı

sını bugün Pertev Etçioğlu· 
mm başkanlığında yapmış, 

Parti müfettişinin de hazır 

bulunduğu bu toplantıda 
vilayetimizi alakalandıran 

mihim ve faydalı kararlar 
ittihaz olunmuştur. 

Edirne mebusu şeh
rimizde. 

Edirne mebuslarından Fu
at Balkan, dünkü Kütahya 
trenHe şehrimize gelmiştir. 

M' srqzs• 

Manifatura 

Eşyası ucuzhyacak 
Ticaret Vekaleti çok 
esaslı tedbirler aldı. 

Bazı şehirlerde manifatu· 
ra tacirlerinin fazla mal id
hal ettikleri ve fiatların 
yükseldiği görülmüş ve ti 
caret vekaletinin dikkat na
zarını çekmiştir. 

Oiin vekalete gelen İstan 
bttl pamuklu mensucat bir
liği mümessilleri ile yapılan 
görilşme mevzularından bi
riıini de bu teşkil etmiştir. 
Vekalet bu hadise hakkın· 
da icabeden tahkikleri ay 
rıca yaptırmaktadır. 

Herhalde bu nevi spekü 
lisyonları önlemekte müş 
kilAt çekilmiyecektir. 

Diğer taraftan, piyasanın 

... WUIUIHllHHllllllllHmHIHllUmııııuııı 

Mahalle 
Mümessilleri ----
Halka müşkülat 

çıkarıyor. 
Mahalle mümessillerinin 

halkımıza müşkülat çıkar 

dığını arasıra işitmekteyiz. 

Fakir ailelerin üç ayda 
bir, yoklama kağıtlarının 

mahalle mümessilleri tara
fından imzalanıp Vekalete 
gönderildiği malumdur. 

Son aylar içersinde bazı ı 

mahalle mümessillerinin bu 
yoklamaları parasız imzala 
madıkları ve bu yüzden de 
vatandaşlarımızın işleri sü
rüncemede kaldığını esefle 
görmekteyiz. 

Dün, yine bu hususta, fa· 
kir bir aile yoklama kağı

dını mahalle mümessiline 
imzalatmak istemişse de, pa· 
ra vermediğinden bu ışını 

ikmal ettirememiştir. 

Vatani bir hizmeti para 
mukabilinde istismar eden 
mahalle mümessilleri hak 
kında derhal takibat yapıl
ması ve belediyemizin bu 
işte ehliyetleri olan kimse
leri seçmesi, halknntzın 

menfaati icabındandır. Bu 
işin en kısa bir zamanda 
halledileceğini ümit ederiz. 

nunnnııamnnnıtttnuıııımwuıııııııınaıııııııın 
ihtiyaçlarını temin eylemek 
bu gibi hallerde en müessir 
çareyi teşkil ettiğinden güm 
rüklerde bulunduğu anlaşa 

lan bazı manifatura eşyası

nın gerek tarife ve gerek 
Alman kliringi bakımından 
rastladığı zorluk derhal kal
dırılacak ve bunların itha 
line imkan'verilecektir. Yer 
li mamulat fiatl~rının art 
maması için de esasen ted · 
bir alındığı gibi İtalyadan 
geniş ithalat yapılmasının 

icaplarına tevessül edilmiş

tir. Binaenaleyh, pamuklu 
mensucat fiatlarının şu gün
lerde gösterdiği spekülatif 

• yükselişin ömrü kısadır ve 

1 
bununla mlicadele edilmek· 
tedir. 

Birinci nevi 

Ekmeğe yirmi para 
zam yapıldı. 

Son harp vaziyeti dolayı

siyle, şehrimizdeki yiyecek 

ve daha bazı maddeler üze 

rinde büyük bir yükseliş gö 

ze çarpmaktadır. 

Bu yüzden birçok kimse· 

ler, haklı olarak şikayetler 

de bulunmaktadırlar. Mese

la, hariçten idhal edilen 

maddelerin yükseldiği belki 

doğrudu . Lakin memleketi 

mizde çıkan ve yetişen mad 

delerin de fazla bir fiatla 

satıldığı hayretimizi mucip 

olmaktadır. 

Yine bu meyanda buğday 

fiatları birdenbire yükselmiş 

ve bunun üzerine ekmekçi

ler, belediyeye müteaddit 

müracaatlarında, ekmekle

re de zam yapılmasını iste 

mişlerdir. Bu hususu nazarı 

itibare alan belediyemiz, ge

rek buğday ve gerekse un 
Hatlarını tetkik ederek, bi 
rinci nevi ekmeklere yirmi 

para zam yapmayı 

laştırılmıştır. 

karar· 

Bir kadın 

Beraber yaşadığı bir 
erkeğin eşya ve pa

rasını çalmış 
Çay mahallesinden kah

veci Krif oğlu Hüsamettinin 
metresi Martlı mahallesin
den Küçük Yeniköylü İs
mail kızı Atike, iki gün ev
vel Hüsamettinin evini terk 
etmiştir. 

Atike giderken evin eş 
ı yalarından bazılarını ve 70 

lira kadar bir parayı da be 
raberinde götürdüğü, yapı

lan şikayet üzerine derhal 
yakalanmış hakkında tan 
zim edilen evrakla birlikte 
adliyeye verilmiştir. 

jffaş tarafı birinci sayfrı'ıt],,. 
hede ilerlediklerini ve ııı 
kavemet hatlarını kırdılı!• 
rını iddia etmektedir. 

Kopenhag, 7 !Radyol .. 

Fin tayareleri Balkisti i)I~ 
sünü bombardıman edere 

ateşe vermişlerdir. 
/ 

Londra, 7 [Radyo) 
f 'O' 

İngiltere kumpanyaları 1 

landiyaya avcı ve bor11b•' 
dıman tayareleri göndere 
ceklerdir. 

1 Şimdilik Almanya fj11IJ19 

1 
d' ·ı-h . ,.,. ıyaya sı a geçmesıne 

ni olmamaktadır. Almao~, 
nın daha buna ne k• 

w Ui.-zaman razı olacagı rna 

değildir. D" 
Paris, 7 (Radyo) -

yazıyor: , 
500 İsveç gönüllüsünde 

maade İtalyan gönülliiltl 
trenlerle Finlandiyaya f~ 
mektedir. Görülüyor ki Sfe 
yetler umumi bir Haçlı ft 

ri karşısındadır. .
0 

Londra, 7 (Radyo)- fı 
lindiyanın İngiltere;ıe sif" 
riş ettiği tayareler sür•t 
yapılacaktır. 

Londra, 7 [Radyo) ~ 
Ruzvelt Finlandiyaya 11t 

lecek kredi hususunda ıJI 
şa virlerHe görüşmüştür· 

' Londra, 7 [R!'dyo) ,ı )' 
Ruzvelt federal lstikrsıl.~ 
başkanı ve Kmlhaç re~ 
Finlandiya sivil hal'~ 
Amerikanın yapacağı ya , 
mı görüşmüşlerdir. Fıt~ 
kati bir karar veri}nıed 
. Y' tahmin olunmaktadır. t9' 

dım tahakkuk ederse, A İ 
rika Finlandiya ya mab r 
yoHamak suretile muave 
edecektir. ) 

Londra, 7 [Radyo] 
Royter: İtalyan mat""~ 
Rus Finlandiya savaşın~ ti 
yük sütunlar tahsis edı) 
lar. Finlandiyaya yü:ılt 
İtalyan tayare ve göoUI 
sünün gittiği ısrarla do; 
makta ve tekzip olull 
maktadır. 

Siparişler Finlandi11 

Almanya üzerinden tre' 
yollanmaktadır 

Paris, 7 [ Radyo ] 
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DEVLETiN ELiNDE 
- - -

11 Milyon lira değerinde 
214.000 ton buğday var -

Toprak mahsulleri ofisi sermayesine 
on milyon lira ilavesi temenni edildi 

'f4tl Oprak mahsulleri ofisi 
te meclisi , 14 ilkkinun

\ ikinci toplantısmı yapa. 
~- olan umumi heyette 
~tkik edilmek üzere son se
-.,iıı faaliyetine ait raporu 
•-. hazırlamıştır. 

mayesi ve diğer müteferrik 
kaynaklar olmak üzere 
9.729.371 lirayı bulmuştur. 
Bu itibarla ofiıin tediye 
edilmemiş sermaye bakiyesi 
7.270.678 liradır. 

Siyasi vaziyetin gerginli 
ği icabı olarak bir ihtiyat 
stoku bulundurulması di\ 
şüncesiyle geçen sene re 

koltesinden ağuıtos 1939 ta· 
rihinde ofisin anbarlarında 
5.914.497 lira bedelli 126. 

17 Temmuz 1938 de me 
liytt mevkiine giren 3491 
~lltt1ralı kanun mucibince 
~kkül eden Toprak Mah
~Heri Ofisinin sermayesi, 
~~unun 12 nci maddesin· 
~ı menbalardan temin 039 ton buğday kalmış, ay
~İlınek üzere 17 milyon fi- nı sebeplerle ve buğday ih-

~ ~larak tesbit edilmiştir. racının menedilmesinden do 
'il •ır komitesinin ofise tab layı dahili buğday piyasa 
t olunmuş sermaye olarak Jarında haııl olan gevşeklik 
~bit ettiği miktar buğday, sebebiyle köylüler eski se-

'il•lar, anbarlar, makine teıi- nelerle kıyas edilmiyecek 
'-tı, Ziraat Bankasından her derecede fazla buğday ar 
~kezin buğday satış ve zına başlamış ve ikinciteşri 
t e.Heriaden ve muhtelif nin on birine kadar yeni 
.,~hsılittan müteveJlit olmak rekolteden satın alınan buğ 
~re nakden devredilen day miktarı 5.425.070 lira 
~blağ, uyuşturucu madde mübayna kıymetli 115 782 

" inhisarının plinçosuna tona baliğ olmuştur. 
t re ofise devredilen ser Geçen rekolteden müdev-

V ver miktarla yeni mübayaa our gazetesi yazıyor: 
1 edilen miktar yekunundan .... sveç ve Norveç Finlan 

qı satışlar tenzil edilince 11 
t Yllya yalnız sempati gös- ikinciteşrin 939 tarihindeki 
ttrnekle ihtiva etmiyecek 

'•keri yardımla ve malzeme buğday mevcudu geçen re 
)l d kolteden müdevver miktarla 1' ımında bulunacaktır. 

&u beraber 10.972782 lira kıy 
h gün Oslada toplanan metinde 213. 727 tondur. Bu 
lticiye nazırları toplantı 

kllda, Belçika ve Hollanda 
ı "~llarınan ortaya sürdük 
trı gibi, bir sulh teşebbüsü 
~kabiJir. Fakat bu teşeb 
~ s muvaffak olamaz. Çün 
il Rusya Finlandiyanın an 

1
'4rna teklifini zaten redet· 
'-l~tir. 

londra, 7 Radyo)- Ruz 
;tlt Finlandiya istiklalinin 
L ~ nci yıl dönümü münase 
"'tlile cumhurreisine bir 

~brik telgrafı çekP.rek Ame 
~.kan milletinin sempatisini 
lllldır miştir. 
. lendra, 7 [Radyo) İs· 

"eç kralı da FinJindiya 

c"rnhurreisioe bir telgraf 

~aııdererek İsveçin sempa· 
tiıj . b'ld' . t' nı ı ırmış ır. 

sen e rekoltesinden yapıla· 

cak mübayaatın asgari 
250.000 tona varması bek 
lendiğinden ve yeni rekol 

teden şimdiye kadar 115. 
782 ton mübayaa edildiğine 
göre müteakip rekolteye 
kadar, tonu vasati SO lira 
hesabiyle 6.710.900 lira kıy 
metinde 134.218 ton buğday 
daha alınacak demektir. 

Ofisin 11 ikinciteşrin ta 
rihinde kasa mevcudu 98. 
010 satışlar çıktıktan sonra 

aynı tarihte afyon mevcudu 
2.531.232 lira değerinde 
608.940 kilodur. Müteahhit· 
lerine ihale suretiyle yaph 
rılmakta olan sekiz beton 
anbarın ihale bedelleri 

. 463.895 liradan ibaret olup 

TÜRKDILI Sayfa: 3 

yapılması düşünülen ve kıs 
men sondajları yapılan di· 
ğer sekiz anbarla silolar 
için kati miktarı inşa ma 
haJlindeki zemin muka ve
meti tecrübesinin ikmalinden 
ıonra anlaşılmak üzere 939 
bütçesine inşaatın neticeıine 
kadar devam kaydiyle 
1.000.000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

ı Oaladiye iktısat top-
1 lantısında 

Londra, 7 IRadyo) 

Ticaret Vekaletinin deli 
Jetiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına açtırılan 
ve iki milyon liradan başlı 
yarak altı milyon liraya 

1 çıkarılan kredi tamamiy • 
le kullanılmış ve Cumhu-
riyet Merkez Bankasınca ka 
rarlaştırılan beş milyon li 
ralık limitlere mukabil 
4,000,000 lira ile reeskonta 
gidilerek bu kredinin deva 1 

mı temin edilmiştir. 
Ofis idare meclisi, mu

fassal raporunun sonunda, 
umumi heyettt!n şu temen
nilerde bulunmaktadır: 

"1939 rekoltesinden bun
dan sonra mübayası tahmin ı 
edilen 134,218 ton buğday 
bedeli olarak beher tonu va 
sati 50 liradan 6.710.900 li
ra, ihale edilen ıekiz anbar 
bedeli olarak 463.895 lira, 
ihale edilen anbar bedelle 
rmın tenzilinden sonra 
bu ıene yapılmasına te-
şebbüs edilen ve edile 
cek olan anbar ve siloların 
karşılığı olarak bir milyon 
lira, tahsisat bakiyesi ola 
rak 536.104 lira; reeskonta 

verilen bonoların karşılığı 
olarak dört milyon lira ki, 
cem'an 11.710.900 liraya 
ihtiyaç vardır. Ofisin bu 
para ihtiyacının ve ona bağ 
lı faaliyetin temini için 3491 
sayılı kanunun 15 inci mad
desi hükmünün tatbikine 
zaruret hasıl olmuştur. Bu 
maddede <t umumi heyetin 

1 teklif ve icra vekilleri he· 
I yetinin kararı ile azami on 

milyon liraya kadar faizli 

veya faizsiz, ikramiyeli ve 
ya ikramiyesiz tahvilat çı· 

F ranaız başvekili dün baı:ı 
nazırların akdettiği iktı•at 
toplantısına riyaset etmit 
tir. 

Londra, 7 [RadyoJ -
Harbin başından beri İagi · 
lizler 4676 ton kaçak eşya 
kontrol etmiştir. 

Sovyetlerin Finlandiya 
müdafaa hattını yar
dıkları yalanlanıyor. 
Ankara, 7 (A.A.) - Fin

landiyalılar mukavemeti de 
vam etmektedir. 

Havas 'ajansının Helsin 
kiden aldığı bir telgrafta 
Sovyetlerin Finlandiya mü
dafaa hattını yardıkları laa
berini katiyetle yalanlamak 
tadır. 

Ankara, 7 1 A.A.] 
Kopenhagdan verilen bir 
habere göre Finlandiya ta 
yareleri Sovyetlerin Baltık 
taki tayare meydanını bo111 
bardıman etmişler hangar
ları yakmıflardır. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yı llı~ı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adres: Balıkesir Türkdlli 

yirmi senede itfa edilmek 
üzere yüzde 95 ihraç kıy
metli yüzde 7 faizli tahvilat 
ihracı veya her iki şeklin 
mezcedilerek tatbiki şıkla 

rından hangisi daha kolay 
ve mümkün olursa onun 

Maliye Vekeletinin kefale i 
ile tatbiki cihetine gidilmek 
üzere icabedcn kararın itti 

karılacağı gibi on beş se 
neye kadar vadeli istikraz· 
lar da yapılabileceği · ve 
bu tahvilat ve istikrazlara 
Maliye Vekaletinin mezun 
olduğu,, yazılı bulunduğuna 

bazı hususunun İcra Vekilleri 
Heyetine teklifini yüksek 
heyetinizden rica ederiz.» 

ve yukarda arzolunan ibti. 
yaea binaen on milyon lira
lık istikraz akdi veyahut 

İdare meclisinin bu tekli · 
finin, umumi heyetin öaii 
müzdeki toplantısında gö
rüşülmesi muhtemeldir. 



Sa,fa : 4 TORKDİLİ 

• 
Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyes~ lnhisarların 

Tam 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.-} Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kadri Albayrık 

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

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine 
!E hizmet eden « TÜRKDİLI » gazetesi bu suretle daha 
ı ı:eniş bir şekilde çahşınağa başlıyor: 

-= TÜRKDİLİ MATBAASI 
= = ~ -1 Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce- ı , 
fi vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ko-
55 nulmuştur. E 

İ ;.~~~~~~a~~:~~~~: şe-1 
ı kilde hazırlar. 1 
1 

DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her türlü 

tnuhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 1 
! Türkdili matbaası • Balıkesir 1 
:::::L ..:=: 

~ 1111111m•1111aıu1111mtlllfl' 
1'••••1111•1111111111111•••uı~ıımı~' 

No: 
8 

66 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

3 senelik rusumu ~ 
nisbiye muham- Muva t 

men tutarı te....., 
Mevkii Hektarı Lira L~• 

Ayayorgi 20 3000 21' 
Mandıra 25 1500 113 

1 - Açık artırmaya konan iş Balıkesir vilayeti' 13 
Erdek kazası hududu dahilinde mevki, hudud ve -~ 
tarları yukarıda yazılı iki parça granit taş ocağının tç 

sene müddetle icarlarıdır. 
2 - Artırma 18/12/939 tarihine raslayan pazart; 

günü saat 15 de Vilayet makamında müteşekkil d~ 
encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yiif:tfe 
yedi buçuk teminatı muvakkatelerini vezneye yatırttt*" 
larına dair makbuz veya banka mektuplarile mali d"' 
rumlarını gösterir ticaret odasından tastikli vesikalatilı 
birlikte daimi encümenimize müracaatları ilan olunur· 

_____________ 4 - 1 - 3~ 

Ballkesir Askeri Satın Alma Komisyonund;ı 
Bin ila beş bin arka çantası ile bir okadar pala,._ 

takımının dikim işi pazarlıkla ihale edilecektir. l'alib&e' 
rin münakasa günü 9/12/9399 cumartesi günü Balık.-e'İ' 
askeri satın alma komisyonuna müracaatları ilan r1z-· 

nur. 2 - 1 - 311 ....../ 

1 K 1 R T A S 1 Y E C 1 ii Balıkesir Askeri Satın ! ı Alma Komisyonundan: ~~· _, K A Ü R İ U Z K LJ R Kor birJikJeri için sekiz; binek, on yük hayvanı i!J4' ~: 

1 çift araba hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hay~ılt ltıi 

· Paşacami caddesinde her türlü kır· I sahiplerinin her gün satın alma komisyonuna müraca•t 
5 . = etmeleri iJan olunur. 3 1 - 387 __,/ rı 
:::s tasiye levazımını ucuz olarak temın il - ı~ 

İ edebilirsiniz. 1 Balık;0~l~i~!~~L!. S~!:~~li~na ~~~~-İ~~~~~~ ~ 
= Mektep deftri Kitap _ Her çeşit kağıtlar 1 hkla ıatın alınacaktır. Tahplerın ner gun saat 10 d• b 
' Jj; satan alma komisyonuna gelnıeJeri ilan olunur. 
· ı•lllftlmt11BH1mmtM1M11111111•mmnnnınlltflft111nt11111ır • 2 - ı - 39~....../ 

Mıi~«ll~'l+~~~Jflôii+J+!litt~ ~ R, 
lfi DOKTOR ~ 

Fahriye Altaylı ! 
KADJN H~ST ALIKLARI VE DOGUM ~ 

Ki BİRiNCi SINIF MÜTEHASSISI ~ 

Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 ~ 
• PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT tti 

15 DEN 18 ZE KADAR J-:fAST ALARINI KABUL ii 
VE TEDAVi EDER. ~ 

~~~~~:~~..iti~ 

Belediye Reisliğinden: l 
1 Elektrik kilovat ücretleri hakkında 23 1 l /9J9 k 

tarihin~e gaıete ile yapılmış olan ilanda Kuvvei muhaC' ~ 
rikede T eabhütsüı kilovat ücreti sehven 16,5 kuruş 1'-· rı 
zılmış isede kabul edilen tarife (17,5) kuruş olduğu taıa· 
hih olunur. 

2 - Belediye meclisinin Teşrinsani toplantısı.Atd• 
kabul edilen elektirik kilovat iicretleri 23/l 1/939 taof'i· 
hinde gazete ile ilan edilmişti. 

Meclis kararı mucibinde 2 nci teşrin makbuzları ~ e· 
ni tarife üıerinden tanzim edilecektir . 

Abonmanların Kuvvei muharrikede gerek teahhüi ' 
lü gerek teahhütsüz olarak hangi şekli tercih edecek(ıt f 
rini elektrik müdürlüğüne bilcl iriltı!cleri il~n olunur. d 

3 1 - 39ti t 

Buıkhtı yer: Türkdili matbaası-Balıkcıi• 


