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Türk - Sovyet 
ınüz ·· kereleri 
netıcelenmedi 
~Yük Erkanı Harbiye ve Meclis Reisle
tıoin de iştirakile Vekiller Heyeti Reisi
curnhur inönünün riyasetinde topland1. 
llaşvekil beyanatta bulundu. 
ij Ankara, 17 [ A.A.] ... İcra Vekilleri 

'Yeti bu gün saat 14 de Başvekalette 
:~İsicumhur İsmet İnönünün riyasetinde 
~ llyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
'nda ve Genel Kurmay ijaşkanı 

~areşal Fevzi Çakmağın iştirakile bir 
()Plantı yapmışhr. 

C Ankara, 17 [A.A.I C. H. Parti~i B. M M. 
~l~~bu bu gün 17 10 9 ~9 öğleden sonra reis ve-
1 1 SeyhRn mebusu Hilmi Ura 11111 riyasetinde top
~lldı. Kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam 
~ Qskovada ._ovyetlerle Hariciye Vekilimiz arasında 

h~reyan etmekt · olan müzakereler hakkındn berveç
ı 't~ 

<l ı iıaha1 v beyanatta bulundu 
ı. "Hnriciye Vekılimiz Moskovaya gidnken Sovyet 
b:~ıe aramızda ne yolda bir muahede yapılabileceği iki 
l .. künıet beyninde görüşülmüştü. Moskovada bu esas 
'Yitt dahilinde cere~an eden müzakerelerin bir itilafa 
b~'"lllası mümkün olamamı~tır. Bunun sebebi Sovyet 
li~kümetinin Hariciye Vekilimize büsbütün yeni tek
~ er serdetmiş olmasıdır. Bu yeni teklifleri Türki
~ e ile İngHtere ve Fransa arasında Sovyetlerin vu 
ltı~fu dahilinde tekarrür eden esaslarla telif etmek 
'Y lllllkün olamadığı gibi emniyetimiz bakımından bize 
b~tılen garantilerin bizden istenen teah.hüdlere teka
l'~l e.tmemekte bulunduğu ve Boğazlar üzerinde de 
h~tkıyenjn beynelmilel umumi teabhlitlerind1: n başka 
llküınlerden tevakki ctmeği esas ittihaz eden siya

leliııe Sovyet metalibi uygun görülmediği cihetle 
~ iltkiye - Sovyct Rusya müzakeratının bu defa Mos
b ovada intacı mümkün olamamıştır. Bununla bera 
t !!t Sovyetlerle olan münasebetimiz eskisi gibi dos-
arıe esaslarda berdevam bulunmaktadır.,, 
~ liükümetce ittihaz edilen hareket tarzını tasviben 
~~Yanatta bulunan bazı hatipleri de dinledikten sonra 
~ tup umumi heyetince Başvekilin beyanatı müttefi
-..ı;;. tasvip olundu ve riyasetce celseye nihayet ve· 

l, 
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Şimal devletleri ko f e
tr ı bu gü topl ıyor 

Litvanya kıtalan dün Vilnoya girdi. 
Ankara ] 7 [A.A.J -

Şimal devletleri reisleri ya· 
rın Istokholmda toplanacak
lardır. 

İstokholm, 17 [Radyo] 
Şimal devlet reisleri yarın 

toplanacaklardır. Her türlü 
h ızırhklar ikmal edilmiştir. 

Bütün şehir bayraklarla do
narumştır. 

Lond a, 17 r Radyo ] 
Litvanya kıtala!arı Sovyet-

ler tarafından verilen ara 
ziye girmeğe başlamıthr. 

Kıtaat dün öğleden sonra 
Vilnoya girmişlerdir. 

Londra, 17 [ Radyo 1 
Gres Hulm adlı Norveç a · 
puru bir ı. yna çarpa!' \c 
batmı~!ı . 

Mürettebatı Enıi adlı bir 
Finlandiya ı;emisi tarafındaa 
kurtarılmış, üç kişi de 
ğulmuştu ·. 

Alman kıtaları dün Garp 
cephesinde taarruza geçti. 

Dokuz fırkanın iştirak ettiği bu taarruzda Al
man kuvvetleri ilk mukaveınet hattına 

vasıl olmağa muvaffak oldular. 
Ankara, 17 IA.A.} - Al sahillerine bir ta:urm ya 

man tayareleri dün İskoçya mışlar ve İngiliz Hahriyc 
- Nazaretinin bir tebliğiaıe 

Ziraat Vekilimiz nazaran Farth üzerine ya
pılan hu taarruzda İngiliz 

Odesada. . harr g mileri sakınma bo•-
baıar düşmüş ve ikisi zabıt 

Ankara, 17 [Hususi! 
Ziraat Vekilimiz Muhlis Erk- olmak üzere on beş kişi öl 

müş ve on iki kisi de ajtr 
men ve refak tindeki heye 
timizin Odesaya vardığı bil
dirilıııektedir. Heyetimiz 
Odesa belediye reisi ve ga
zeteciler tarafından karşı

lanmıştır. Muhlis Erknıen 

Tass ajansı muhabirine be
yanatta bulunarak seyahat 
maksadını anlatmıştır. -

Sovyet elçisi Ha
lif aksla görüştü. 

Londra, 17 [ Radyo J -
So\•yct Rusyanm bura elçisi 
dün öğleden sonra Harici
ye Nazırı Lord Halifaksla 
görüşmüştür. 

Sefirin Türk-Rus, Rus-Fin
landiya mü7.akeleri hakkın
da izahat verdiği anlaşıl-

maktadır. 

surette yaralanı nştır. 

Diğer bir Londra teJgra· 
fına göre Alman tayareıe

rinin dördii düşiiriilmüştür. 

Ankara, 17 IA.A .] Al 
manlar dün Garp cephesi -
de öğleden sonra Sarın 
şarkındaki mıntaknda t~
ribeıı on kilometrelik bir 
cephe üzerinde kuvvetli bir 
topçu ateşile beraber taar
ruza geçmiştir. 

Fransız resmi tebliği: Tak
riben sekiz, dokuz 
fırka tarafından yapılan ıa,._ 

taarruz neticesinde Majino 
hattının •,:ok ilersinde itx•I 
edilmiş bulunan mıntakada
ki sahra i tihkamlarının teş 
kil ettiği ilk Fransız muka
vemet hattına ulaşmağa biç 

(Sonu iiçüncü sayfada) 
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Hariciye Müsteşan- ı• 
mızın 25 nci yıll HABERLERii 

kutlandı. y-ar-ın_a_k_ş-am_p_a---Vi-la-yeUı-aim_i_E-nc-ü--Vil-ay-et ...... im-iz--de~ki Y~~ 
Ankara, 17 !Hususi] JIU(I 

Hariciy(! Müstc~arı Numan sif korunma tec- menin Verdiği ni zeytinler ÜZ0fl 
Menernencioğlunun Hariciye- •• b . J k laC8~ 
re intisabının 2s nci yıtı doıa ru esı yapı aca kararlar. tedkikler yapı i CI 
yiıile arkadaşları tarafından y k h t hl" Vilayet Daimi Enciimeni Bir müddetten be~. "" 
L~ • f .1 • . arın a şanı ava e ı tıı•""' 
otr zıya d ven mıştır. k · k "f k mutad toplantısını Vali Re- uakkale vilayeti mı11 ı.,11 

Hatayda belediye 
intihabı. 

Ankara, 17 [Hususi) 
Hatayda yapılan belediye 
.eçimi Antakya müstesna 
diğer mmtakalarda bitmiş 

tir. 1-ter yerde Cumhuriyet 
Halk Partisi namzedleri 
müttefikan seçilmişlerdir. Bu 
münasebetle Hatay valisi 
Sökmen Süer halka teşek
kiirlerini bildiruıi~tir. 

Romanya Krahnın 46 
ncı yıl dönümü. 

Ankara, 17 {Radyo) 
Romanya Krah Prens Ka 
rotun 46 ncı yıl dönümü 
merasimle kutlulanmıştır. 

Kordiplomatik tebriklerde 
bulunmuıtur. 

Dikili, Armudova ve Gö
meç zelzele felaketzede
lerine yardıma koşunuz. 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila

yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gelen şiddetli 
zelzeleden evleri yıkıla
rak açıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbanı
nın iztirabını çeken 
yurddaşlarımıza şehri 
miz namına yapılacak 
yardım için Kızılay Ce-
raiyeti tarafından teşek
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek hayır 
sever halkımızın teber
rülerini tesbite başla

auştır . 

Sayın -Balıkesirli! 
Her hususta göster

diğin yüksek hamiyet 
ve fedakarlığını bu ke
re de esirgemiyeceğin 

den emin olarak bu 
milli ve vatani yardı

ma seve seve iştirak 

edeceğini umuyoruz. 

esme arşı pası orun ,_., 
ma tecrübesi yapılacaktır. cai Gürelinin başkanlığında daki yabani zeytin ıo•' 
İcap eden hazırlıklar tamam- yaparak Ayvalık ve Gönen rını tesbit ve devlet ot lı" 

k . ~te 
lanmış, evlere hava tehlikesine azalarında muhasebei hu- larmdan tefrık etıne . .;" 
karşı korunma tavsiyelerini susiye dairesi ittihaz edil- lunan Ziraat Vekal~t~ ~iti 
gösteren broşiir!er tevzi mek üzere bina icanna, Er kez teknik müfettif

1 t•~' 
olunmuştur. dek kazası hududu dahilin- mettin Turgay ile 111•~ pe 

Halkımızın geçen tt!crübe- de Büyükmaymun, Ayayor- ziraat mütehassısı Ze~• etİ 
d d b gi ve Alatman mandırası met vazifelerini bı.·tııtrJit e ol uğu gi i bu defa da P"' 

tavsiyeleri dikkatle takip mevkilerindeki taş ocakla- dün şehrimize gelrıUf e ıi' 
edeceği ve tecrübelerin mu rma talip çıkmadığından Nizameltin Turgay ve ,1 
vaff akıyetli olacağı muhak eksiltme müddetinin on gün Demd viliiyetioıiı. bfı'~ 
kaktır. temdid edilmesi11e, vilayet sinde de aynı şekilde 

dahilinde inşa edilmekte yette bulunacaklardır· 

Yüzme havuzu ilkba
hara ikmal edilirse 
birincilikler şehrimiz-

de yapılacak. 
Atatürk parkmda yapıl

makta olan yüzme havuzu 
ilkbahara kadar bütün 
noksanları ikmal edilerek 
nizami bir şekle sokulursa 
940 yılı Türkiye yüzme bi
rinciliklerinin şehrimizde, 

aksi takdirde Borsada ya
pılacağı beden terbiyesi 
genel direktörlüğünden bil 

dirilmiştir. 

Çok yerinde olan bu ka
rarı bölgemiz nazan d~kka 
te alacak ve yüzme havuzu
nun bir an evvel ikmali hu 
susunu temin edecektir. 

Bölgemiz su sporlarında 

son seneler içinde çok iyi 
dereceler almış bulunuyor. 
Bu münasebetle önümüzde
ki sene de birincilikler bura· 
da yapıldığı takdirde gerek 
memleket sporu ve gerek
se yüzücülerimiz için faydalı 
olacaktır. - -

Ölüm 
Şehrimiz eşrafından Meh 

met Cemal Çakırın büyük 
hemşireleri Baya"n Hayriye 
müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dün vefat. 
etmiştir . Cenazesi akraba 
ve yakınları tarafından kal 
dırılarak asri mezarlıi'a 

olan köy mekteplerine vila- ., ~ 
yet makamının liizum gös- T ereyagv ın kilosu ili" 
tereceği miktarda yardım 

yapılmasına, esbabı kanuni 110 kuruş tt' 

ye dolayisile bazı vergilerin Geçen hafta pazardll .
1
,, 

terkini ile idarei hususiye- p 1 
reyağ toptancılarının ~ ~ 

nin haziran 939 ayma aid sadaki yağları yükse lı'' 
varidat ve sarfiyatını ted- atlarla toplamasında•' ,il 
kik ile bu meyanda de çok kimseler tereyağ• 
vairden gelen diğer bazı ev 
rak üzerinde ilgilenmiştir. mamıştı. ,il 

Bunu nazarı dikkat• b'b - -
Tayin 

Hususi muhaseb.! varidat 
memurlarmdan Jsmail Baş 
kurt tedkik bürosu memur 
!uğuna ve açıkta kalan Ra 
ci Keşkek de varidat me

murluğuna tayin edilmişler
dir. 

Belediye zabıtası dün J:, 
ı şehir yollarını tutmak ~ 

tile toptnncıların alrnal•;, 
ı mani olmuş ve gelen >'',., 

rı pazara sevk ederek #ı 
km ihtiyacını temin etfll 110 

Diin yağlar 100 
kuruştan sattırılmıştır· 

- .. ı~ 
Hem suçlu, hem gii~ 

0 Gençlik Kulübünün Yenice mahallesindel1 ~ 
akşamki. İOplaOİISI lak Cemal, Ulus oteli "'_J 

. • terilerine kağıd çektir--;. 
Akşam şehrimiz ' Gençlik suretile kumar oynattı~# 

Kulübünde yüze yakın gen- gören otel odacıları~ 
cin iştirakil~ bir toplantı Osman, mani olmak isldlf 
yapılmışıır. ise de Cemal, Osmanı .. Jl 

Toplantı çok samimi bir müş ve bilahere kendııJ•-' 
hava için~e geçmiş ve gençlere zabıta tarafından yakal• 
Cumhurıyet bayramında ya- ralc adliyeye verilmiştir· 
pılacak spor hareketleri ile _ ,.1eJ 
geçit resmine nasıl ve ne tBirbirleıini döğıniİr 
suretle iştirak edecekleri an- E- h ll . d cJeıt'1' 
ı t 1 t ge ma a esın en 1 
a ı mış ır. . M f .1 ali' 

Bayramm ikinci pazar el 1d ustta a ıHe .. ayn! ':,111 
b

. e e o uran useyın l' 
günü hariçten ır futbol ta- d 1 • h t" b'r .,e 

rın a u usume ın ı p 
kımı getirilerek maç yapı- cesi olarak dün çarst 
lacaktır k ı d t 
defnedilmiştir. 

Kt!derli ailesi efradile 
kardeşlerinin kederlerini 
paylaşırız. 

avgaya tutuşmuş ar ı · 'f' 
Polis bu iki kavgacıyı 1 

kalıyarak haklarında ~-ti 
~im ettiği evrakla birJilı 
adliyeye teslim etmiştir· 



~rincitetrin 1939 --
~iman kıtaları dün Garp 

'4 cephesinde taarruza geçti. 
'it tarafı birinci sayfada) 

-.....•uretle muvaffak olama 
,. Otomatik sitihlar ve 

~ •teşile uzak mesafede 
TORKDILI 

to:"•h1r. Günlük siyasi gazete 

' .dra, 17 ( Radyo J 
'~ rın sulhtan ümidini ke-. Sahibi : Balıkesir mebusu 
\j taarruza karar ver 
~1 •C.ylenmektedir. 

t ~ llaan devlet reisi deniz 
t ~~a şeflerile uzun müd-

lıt. ır görüşme yapmıf 

t:llkara, 17 (A A.J 
\j ~•ız hükumeti cephe ge 

11 
~•tına daha lüzumlu 

'~i kırrıseferi tedricen ve 
\ ,,._ tıın nıüsaadesi nisbetin 
-t elllleketin iktisadi ha 

'Ilı . 
ı~•de etmek maksadi 
~ ~ ıımfına dahil yedek 
-.tt,y Ve erlerin terhisine 
~ Vermiştir. Bu terhis 
\~il len !:onra 1910 sınıfına 
t t Yedek siibaylarla er
~tlais edileceklerdir. 

._,
11 

ih, 17 [Radyo) Al-

'\/''•• harbi ne şekilde 
'~r edeceğine dair hiç bir 

\._ ••z.•amaktadır. Al 
'\" ~-~ın bir müddet daha 
t~ e •ntiıar edeceii haber 
~1-elctedi r. '" "'•n fabrikalarında bom

'••~. tayare imalatı artmak-

' lca~~ra, 17 l Radyo 1 
't~'lll İngilterenin garp 
'i ,

1 
'claki Hal ve civaran

lca ,,,. İfareti verilmiştir. 
-il, ._~~a. 17 ( Radyo ] 
l't t•hı tayareıinin Frang 
~ eivarında düşürilldüğü 
'-1. '-den bildiriliyorsa da 
~01rtur. 
~· dra, 17 ( Radyo } 
~'t harp gemilerinden 
~tli ierniainin batarıldığı 
\ifd~ radyosu tarafından 
'-11 IQJit iıe de kativen 

Yolctur. . 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllı~ı : 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

A r/re.o;: Hnltke.~ir '/'iirlulili 

Kiralık değirmen 
Çift taşlı Mendehure de 

ğirmeni bahçe, dutluk ve 
arazisile birlikte icara veri
lecektir. Taliplerin sahiple 
rine müracaatları . 

Balıkesir asliye 
hukuk hakimliğinden: 

Kayabey mahallesinden 
Mustafa kızı ve Ali Kırbı
yık kansı Fatma Kırbıyık 
tarafından kocaıı aynı ma
halleden Ali Kırbıyık aley
hine açılan ihtar dava•ının 

yapılmakta olan durutma
sında: Mliddeaaleyhin ya 
zıh adresinde bulunmadığı 
ve ikametgahının meçhul 
bulunduğu anlaşıldığı ci 
hetle davetiyenin ilanen 
tebliğine ve duruşmanın 1 O/ 
11 939 saat 1 O na talikine ka 
rar verilmiştir. Ali durutma 
günü. bizzat gelmediği ve-
ya bir müdafi göndermedi 
ği takdirde gıyabında du 
ruşmıya devam olunacağı 
davetiye tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilin olu-
nur. 

'4flilııııw · " ' :.Jil'R'A-T~:Aı:~~~~~~:Mtılıl~ • •mMli+.!~11~~ .. V.~:V-.. Yo:i'i:Y.M:V:,~ı 
~ 

DOKTOR ~ ;+: 

KADRİ YETKİN ~ 
DAHiLiYE MÜTEHASSISI ~ 

~I 

~ PAŞA CAMİİ KARŞISINDA ;t; 
uaycnehane: IGNECİ SOKAGI No: 2 ~ 

t "' ·--- ~ ~-..Wllll•M•~~M~~M·~~~~ 

TÜRKDİLİ Sayfa : 3 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Bu güne kadar hiç askerlik yapmamış 316 
(dahil) 333 (dahil) doğumlu topçu nakliye, iı
tihkam, muhabere, hava, jandarma, demiryolu, 
harp sanayii, tank, kimya, orman, süvari sıoıf · 
ları askere alınacaktır. Bu sınıfların toplantı gli
nii 23 teşrinevvel 939 pazartesi günüdlir. 

Yoklama kaçağı bakaye olmayıp normal 
olanların bedelleri '?7 /10/939 cuma akşamma ka
dar alınacağı ilin olunur. 

Bahkesir Askerlik Şubesinden: . 
Yedek subay hakkım haiz olupta yüksek ehliyetaame · 

liler 1/11/939 da yedek subay okulunda bulunmak üıtere 
ıevk edileceklerinden nüfus cü:ıdanlarile ve iki fotoğraf · 
larile ellerindeki vesaik ile 27 10/939 aktamma kadaı: 
ıubeye müracaat etmeleri, etmiyenlerin cezalandıralacakla · 
rı ilin olunur. 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Balıkesirdeki kdr ihtiyacı için vekaletin .umumi vaaaf · 
ları dahilinde olmak ve 15 gün içinde teslim edilmek pr· 
tile 400 ton un kanunun (M) fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/10/939 günü saat 11 de yapılacak· 
tır. 

2 - 1 335 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 9/10/939 Tarihine rasthyan pazartesi günü saat 

on beşte ihalesi icra kılınmak üzere on gtio milddetle 
açık eksiltmede bulunan Balıkesir Doğum ve Çocuk 8a 
kımevi ve Köy Ebe mektebinde yaptırılacak kalorifer te
sisatını yapmağa istekli çıkmadığından -eksiltme işi 9/ikin· 
citeşrin/939 perşembe günü saat on beşe kadar iıtekliı-. 
zuhurunda ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle pazar· 
hğa çıkarılmıştır. 

2 - Yapılacak kalorifer tesisatının keşif bedeli 5681 

lira 34 kuruştur. 
3 Bu i,e ait evrak şu olardır; 

4 Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Köy· Ebe meldelM 
kalorifer teıiıatından mevcut ihzar at, yapılacak kısım. ka · 
lorifer umumi ve fenni şartnamesi, eksiltme şartnameai ve 

mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her gftn Bah
keıir Nafı~ Müdürlüğünde görebilirler. 

5 Eksiltme 911l/93Q tarihine raıtbyan perşemlte 

günü saat on beşe kadar pazartesi ve perşembe günleri 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninde tetekkül edecek 
komisyon tarafından yapılacağından isteklilerin mezkôr 
komisyona müracaatları. 

6 - isteklilerin bu işe ait 426 liralık muvakkat te
matını idarei hususiye veznesine yatırdıklarına dair mak
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile 
ihaleden en az 8 gün evvel Balıkesir valiliğine müracaat· 
la, bu ite benzer 5000 liralık iş yaptıklarına dai r alacak
ları ehliyet ve ticaret odaıı vesikalarile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatte eksiltme komsiyonu reisliğine müra
caatları ilin olunur. 
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Ballkesir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hududu Kıymeti Mevkii Miktarı 

Doğwsu: Yol 70 00 Kum bağları 1152 
Batısı ve Poyrazı: Yağcı 

lsmail odacı oğlunun bağı, 
Kıblesi eski mebus Vehbi ve 

kısmen Tavşanlı Ganime 
tarlası. 

Yukarda hudud, kıymet, mevki ve mıktarı yazıla ha 
z.ineye ait tarla 21/10/939 cumartesi gününe müsadif 
saat 10 da bilmüzayede ihalesi yapılmak üzere satılığa 

çıkarılmıştır. Talip olanların yevmi mezkiirda Deftardarlık 
Milli EmlAk Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
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ı4Jl1D•ıo•11mııııııııımm•ıı .. 111-111nnıuı 
i · TÜRKDİLİ MATBAASI · = - ~ 1 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altıfl 
sa gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. .,e 
~ ·ıerı .. 
E 14 Seneden b~ri munt~zaman çıkan ve karı dııb' 

1 hizmet eden « TURKDiLI » gazetesi bu suretle 
geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 

: TÜRKDİLİ MATBAASI 
=== (' 1 Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçları»8 ~,. 
li vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 
§ nulmuştur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: i TÜRKDİLİ MATBAASI 
l - Kapalı zarfJa eksilmiye konulmuş ve ihale günii ~ , w•m== ™" d~ fe· 

talip çıkmadığından bermucibi kanun tekrar kapalı zarfla i . Her yerden sipariş kabul eder ve istenil ıgı 
eksiltmeye konulan Bandırma, Susığırlık ve Kütahya bir- ~ kılde hazırlar. 
Hklerinin ihtiyaçları olan 525 ton un eksiltmeye konul · i[i DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar he~ till'ltı 
muştur. il muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidır: 

2 - Her yere teslim edilecek unların miktarı ile ve !!! İ( 
muvakka~ teminatları aşağıda yazılıdır. 1 Türkdili matbaası - Bahke~ 

3 - ihale 30/10/939 günü saat 16 da BaJıkesir Kor e 
Satm Alma Komisyonundayapılacaktır. ~ijUIJIUIUl•nımmınnınıınınıııııı•ıııı•HDlllllllllllllllllHlllllllllUllllUI 

4 Evsaf ve şartlar İstanbul, nkara Levazım Amir· 
liği ve Balıkesir Kolordu Satın Alına Komisyonlarında gö- flllUmlBllllllUllllllUllWllllllWUIHIUllllUIUIUll~UllUIUlllllllUllllllUllllDllHmlUlll 

rülesbilir. ; K 1 R T A s ı· y E c ı· 
Eksiltmeye konulaıı 525 ton unun toptan te~lif 

y~~ılfacağıhgi1bi her gbarnizona ait miktar içinde ayrı ayn 1 
teKli ve i a e yapıla ilir. §! e 6 Taliplerin muvakkat teminatlarını havi teklif §!· K A O R i UZKUR 

Paşacaıni caddesinde her tiirlü J<ıf' 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ba· ~ 
hkesirde Kor Satın Alma Komisyonuna makbuz mukabili 1 
teslim etmeleri hizumu ilan olunur. (Postada vaki gecik· = 
meler muteber değildir.) = iasiye levazınunı ucuz 

li d b·ı· . . 

• (1 
olarak tef111 

Muvakkat . Teminata Miktarı Garnizon ~ e e ı ırsınız. 
Lira Kuruş Ton ismi 15 
2015 62 250 Bandırma = Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar. 
1237 50 150 Susığırlık = 
1 07 8 l 3 12 S Kütahya "1JllOIUIDlllllUlllllllll•ülllllH11llUllUIUIUUllllllllUllllllllllUnıllııtllllUllllUIDHll 
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Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: ~ D O K T O R 
1 Balıkesir merkez birliklerinin ihtiyaçları olan ~ Fahriye Altaylı 

235 ton sömikok kömürü kapalı zarf la cksiltmiye konul· ~ Jtf 

m~~u~ Tahmin edilen bedeli 7285 liradır. . ~ KADIN HASI ALIKJ;ARI VE DOGU 
3 - Muvakkat teminatı 546 lira 8 kuruştur. ~ BiRiNCİ SINIF MÜTEHASSISI 
4 İhale 31 10 939 salı günü saat 11 de Balıkesir !\>: · 

Kor Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. . ~ I Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 1 
5 Evsaf ve ş. rtları her gün komisyonda görülebi· ~ p AZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN sAl-

lir. ~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KAstfl-
6 - Taliplerin beHi belgeler ve muvakkat teminat :v: i 

larmı havi teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir ~ VE TEDAV EDER. 

saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili teslim ~~:'9::f.~~:c>;~1+-:+-~~r}.;+!+;W.t+.f+:M>r+.:~itlt.· 
etmeleri lüzumu ilan olunur ıPostada vaki gecikmeler 
muteber' değildir .) 
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Balıkesir askeri satın alma 
komisyonunda~: 

l Kor ihtiyacı için 25 ton faaulyt!, 25 ton pirinç, 
30 ton bulgur (M) fıkrasına tevfikan pazarlıkla satın alı 

nacaktır. 6 
2 - Pazarlığı ayır ayrı 19/10/939 günii saat .1 / 

ı:ıtın alma koınisvonunda yapılacağından talipler•" 

racaat etmeleri. 

2 

Bnsıldı~ı yer: Türkdıli matbaası -Balı~es 


