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liariciye Vekilimiz lstanbula 
geldi Ve Ankaraya hareket etti. 

-------------········-------------
SARAÇ00LU BEY ANA TI A BULUNARAK: 

~----------------------------------------------------------tvmoskovadan, lıerlde Konuşrnalarımı-
el Devam Etmek Üzer~ iyi lntlbalarlala 

'vrıldım.,, Demlştlr.ITürk. İngiliz-Fransız Anlaşması 
'-t.llbul, 20 (Huıuıil - Büyilk Elçisi Tretiyef kro- b •• •• d •• d d • • J 

Ye Vekilimiz Şllkril vazarden aynlırken on do UfüD UDya a erJD tesir er yaptı 
la refakatindeki bey· kuz pare topla ıelimlandı. - - -

•e ~~UID ~nkara Hariciye Vekilimiz .. To~- Bütün lngiliz ve Fransız matbuatı «Türk 
Elçııı balunduga hal hane nbhmında bnyuk bır 

~ Ruı "':0 •az6ril ile kalabalık,. mnzika, bir as· Sadik bir dOSİ Ve kUVVeİIİ bir ffiUh8Slffi-
de Sı•utopoldan ker ve polıs kıtaıı tarafın· . 

"' • e .~ittir· . . elan karşılan~ .. Burad.a .Ro dır.» Demektedirler . 
.:~ 11sb oldatu ıçın ge manya 1efiri, tehnmızde 
-:t•za geç gelmiş iatin· bulunan Sovyet Hariciye Pariı, 20 (Radyo) - Bu İNGJ.LJ•Z 
t~ boiua girebilmiftir. memurlan da bulunuyordu. sabahki Fransız gazeteleri 
~~r, arkumcla •e Vekil ba alqam Ankaraya Tiirk . Fransız lngiliz paktı- _. 

birer Raa torpito- hareket etmektedir. na büy6k bir yer ayırmak- Büyük elÇisi askeri 
halele Dolma Hariciye Vekilimiz, So•yet tadarlar. heyetler şerefine bir ininde tehiri top Hariciye Komiseri Molotofa Er Nuvel, paktın Balkan-

laretile sellmhyarak bir telgraf çekerek Rusya da larda hesapsız akiıler yapa ziyafet verdi. 
' • • • ikameti esnasında pteri cağını s&ylemekte, "Tiirkiye Ankara, 20 [A.A.I -

_ . ..... _. aı&rcle Hariciye Ve len •mimi kabulden dolayı dtiriUtliiğ6oiin yeni bir de- lngiliz Fransız askeri he-
..._ VaH Lltfl Kırdar tepkidir etmittir. lilini g6stermiftir." Demek yetleri bugtiu genel kurmay· 
~- zent brtıladılar. Molotofaa Yercliti cevap· tedir. ela temulanaa devam et-
~ Saraçoilu ve ona ta ezcilmle f6yle denilmek· Aynı pzete, Moskova mü mitlerdir. lagiliz bOyiik elçi 

t eden ze•atla R•ya (Sonu Gçllnct\ sayfada) zakerelerinin inkıtaı, Alman ıi diln ak..-ln,Uiz Fraa-

lngiliz ve Fransız 
~ekilleri Doktor Refik Say-
dama telgraflar çektiler. 
~ 10 ( Radyo J 1 tor Refik Saydama telıraf· 

ÇemberlAJD, Tlrk- la bir muaj ıandererek 
.. F'n- anlqma11 Fram ile T8rld7enin teu· 

--~--S. Tllrldye ~ld.li alclGa& btlt&D Fraasız mil· 
Jdama imamı bar (Sona ikinci sayfada) 

..,_,iyitemeD 
........ eriai bildirmif· Bafvekilimiz misafirlere zi-
~ 20 ( Radyo ) - yafat vardi. 

.. F,... - lariltere Aakara, 20 f A.A.) - Bu 
., IM•ııi•a imwa akpm 8apekiliwiı millafir· 

b.:~ Fraw u.. lerimiz tenfine bir akpm 
-....,., &.pekli Dok- m,U.ti .....kteclir. 

ıaz aıkeri heyetleri terefine 
ıiyaıeti için bir darbe oldu- bir ziyafet vermiş ve ba zi 
tunu kaydetmektedir. yafette Marepl~ız ve Milli 

Figaro, lnıiliz ve Fran MlldafaA Vekilimide Hari 
•azlara sarsılmaz bir sada ciye Uumumi kitibi, T&rk 
katle batb kalmanın Tlrld· ordusu erkinı miafir geae· 
ye için bir teref oldupnu rallerin maiyetleri, Fraasaz 
slyliyerek pakb tebrik et- bliylk elçisi ve atepmiliter

(Sonu iliiçllnc aayfada ı leri hazır baluamufhır. 

Ebedi Şefin - -
Ölüm yıldönümü ihtifali 

C. H. Partisi ihtifal proğranunı hazırladı . 
Gumburiyet Halk Partiai 

10 ikinc:i\efria cuma g6nO 
Ebedi Şef Atatürkiln llii
•lalD birinci yıld&alml 

mllnatehetiylc bir ihtifal 
programı hazırl&mlfbr. O 
giin, memleketin her tara-

(Sonu üçlaci sayfada) 

• 



• 
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-i~-.;;~z~::.:~~~-. ( _ ___,, ____ .._.,_Ş--E-H-i-R---~-!'~-A~-.,....e=E=R==L=E=R=ı--_-_~-"J 
Paris, 20 (Radyo} Ror Ev •t k ıanna 

ter ajansının Garp cephesi Cumhuriye~_E.a~~amı için: gl men UrS 
muhabiri, bu gün Rüeyal .. mu··tedavı·ı serrnaY8 
Fors karargahını ziyaret et Ankaraya Lise ve Oğretmen .okullanndan 
miş ve İngiliz tayarelerile d k 
yakmdan tema~larda bulun· 48 er kişilik iki takım izci gi ece . 
muştur. Muhabirin verdiği 
habere göre, İngiliz tayare
cileri emre müheyya bir hal-
de bulunmakta ve taarruz 

İzcilere her gün mekteplerinde geçit resmi 
için talimler yaptırılmaktadır. 

için işaret beklem .. ktedir· Cumhuriyetin 16 ncı yıl ceklcrdir. 
ler. dönümü, yurdun her tara Bu gençler her gün mek· 

İngiliz tayare istasyonları fında fevkalade tezahürat teplerind~ resmi geçit için 
civarında Fransız tayareleri la kutlulanacaktır. Şehri- çalıştırılmaktadırlar 
de mevcuddur. İcabında iki mizde de hazırlıkların ilerle- Yine bu meyanda şehri
taraf birbirine kolaylıkla miş olduğu dün yazmıştık. mizde yeni teşekkül eden 
yardımda bulunabilecektir . Parti ve belediye tarafından Gençlik Kulfıbü, Cumhuriyet 
Tayarı!lerin hangarları ile 

şehrimizin muhtelif yerleri· bayramı için fevkalade bir istasyonlar mestur bir hal-
dedir. Muhabir Rüeyal For- ne takla r ve elektrik t en- proğram hazırlamıştır. 
sun icabında kuvvetli bir vira tı için tesisat hazırlan Merasime iştirak edecek 
darbe indirecek derecede maktadır. iki yüz gence haki kumaş· 
hazırlanmış olduğunu ilave Bu sene lise ve öğretmen tan elbise yaptırılmakta ve 
et nektedir 1 okullarından 48 kişilik iki bu gençler haftada iki gün 1 

• -- takım izci kafilesi, 25 Birin- askeri talimlerle bayrama 

Başvekilİmİze : ci teşri•nnd•e ...... Aııa.ın•k•a•ramıy•a-gi•d•e·· -h•a•z.ır.la•n•m•a•k•ta•d•ı•rl•er •. _ 

gelen telgraflar Daimi Encümenin Belediye reisimiz An 
(Baştarafı birinci s ayfada ) d •"' • k 1 k d d •' d •• 
!etinin çok iyi karşıladığım ver ıg 1 arar ar. ara an on u. 
ve Fransanm dost ve kah· Vilayet Daimi Encümeni, Şehrimize getirilecek içme 
raman Türk mille tine selam- vali Recai Gürelinin baş. suyu hakkında nafıa veki
larını yolladığını söylemiştir. ' kanlığında mutad içtimaını letile temaslarda bulunmak 

Buna, Başvekilimiz telgraf- ı yaparak, ilk mektepler için üzere Ankaraya gitmiş bu
la cevap veıwiş ve "yüksek ı 1016 liralık kırtasiye leva- lunan belediye reisi Naci 
ideal halisane hizmette bu .. ımının malı"ye veka~Jetı" İs K d d"' k'" f t b l 

1. o anaz un u s an u 
lunacağı ınıza kanaatim var· tanbul kırtasiye deposundan 
dır . ., demıştir. mübayaa e dilmesine, mer· I 

~ J kez ve kaza ilk mekteple 
Hariciye V eki i- rine mahrukat mübayaası için 

• 1 1343 lira ve müteferrika 
• 

mız Istanbula için 665 liranın sarfına, on 
beş gün müddetle açık art-

ge)dj tırmaya konulan Erdek Ma-
• nastır mevkiinde granit taş 

(Baş tarafı birinci sayfada) ocağına talip çıkmadığından 
tedir. on gün müddetle temdidine 

"Samimi sözlerinizden ve ve kaza Muhasebei hususiye 
duygularmızdan çok müte· daireleri için mahrukat mü
şekirim. Dostane duyguları bayaa olunmak üzere 380 
mm kabulünü rica ederim liralık havalenin kazalara 

ekspresile şehrimize 

müştür. 

dön 

İlk tedrisat kadrosu 
geldi. 

Maarif müdürlüğü tara 
fından hazırlanan ve bilaha 
re tasdik için vekalete gön
derilen ilk tedrisat kadrosu 
dün maarif vekaletinden gel 
miştir. 

veriliyor. 1ıa' 
Açılmış ve açılacak ..,o· 

eğitmen kurslarına d\,,J 
tedavi! sermaye -verıf1''' 
hakkındaki kanuna te\f 

1

11,ıs 
bir köy öğretmen okU .:, 

. ye'" 
ile köy öğretmenle~• cd•J 
tirme kursları mut . bf 
sermaye talimatnaınesı efe 
zırlanmıştır. Talimatrıa:,İ 
göre, açılmış ve açı 1,cı 
olan köy eğitmen kuı'S ti 

h · · t ve' nın er nevı zıraa fi' 
. l . . d . - ınasr' t.İ ye ış erının aımı ,.. 

k \fC 
rına karşılık olma I ,.e 
mali sene zarfında . ok~~ 
ya kurs direktörü ıl~ ti; 
muhasibinin mesuhYede< 
altında mütemadiyen ~ 
redilerek kullanılınak 1 
Maarif Vekaleti bijff' / 
den mütedavil serın8Y;e ti 
rilccektir. İptidai madde ı/ 
malzeme mübayaa be )e, 
ile mütehassıs v e a111t ,.~ 
retleri mütedavil ser~"' 
den ödenecektir. Mii!j,I 
sermaye ile tesis ve 1 e~ 
ica bedecek işlerin pe ~ 1 
de ya pılacaldarı olı11 .J 
k ··d- l . . re• .. urs mu ur ermın ,, v 

altındaki bir komisY0~ ti 
rafından hazırlana''ıı1İ 
vekaletçe tasdik olll ;. 
bütce ile tesbit olu0' , 

tır. Mütedavil serııı•1e 1 
alakalı bütün ahın '~ 
tımlarda bu kom is)<>"~~ 
görülecektir. Muhd ~~~ 

Ha Y Vekil.,, verilmesine karar verilmiş 
Ankara, 20 [A.A.] Ha- ve masrafa aid devaird f' n 

Friciye Vekilimiz bugün Sov- gelen evrak üzerinde ted
yetlerin Moskova krovazö- kik ve müzakerelerde bu
rile Sivastopoldan fstanbula Junulduktan sonra toplan
gelm iştir. Krovazöre bir Sov· tı nihayet bulmuştur. 

Kadro yakında alakadar 
lara bildirilecektir. 

---
Dün şehrimize gelen 

eğitmenler 

nialsandığından ,ı ''/. 
paralarda işletmedeSoo 
edilecek paralardan ~ 
radan fazla bir par'{~ 
salarında tutamıyaca1'1 , / 1 Mütedavil sermaye '~} 

1 
satım işleri arttırın• . 'I, 
siltme kanununa tib1 cı'~ 
yacak fakat bütün ~ y 
leleri Divanı Muh; 

yet torpitosu da refakat edi
yordu. Kruvazör, fstanbulu 
yirmi bir ve krovazörden ay· 

. rıllrken Saraçoğlunu on do 
· kuz pare topla selamlamış 

· · • tir. Saraçoğlu matbuat mü 
messille~·inc yaptığı beya 
natta "Moskovadan ileride 

. konUŞJDalarımıza devam et· 
mek üzere iyi intibalarla ay 
rıldım, demiştir ., 

Bayramda kimsesiz 
yavrular 

Mesut ve bahtiyar yav· 
rularınızın ha yramlıklarını 
hazırlarken kimsesiz yardı
ma muhtaç yavruları da ha 
tırlamantzl Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

Manisanın Horoz köyün 
de, açılan eğitmenler kursu, 
altı aylık faaliyetini ikmal 
etmiştir. 

Vilayetimiz köylülerinden 
de okur yazar 60 genç köy 
lü, bu kursa iştirak etmek 
üzere Horoz köyüne gitmiş 
lerdi. Altı aylık kurs dev- l 
resini muvaffakiyetle başa-

~sin~ geçecektit~ 

ran bu genç köy del~ 
ları, eğitmen olaralı17,I' rında muallimlerile ·~I:~ 
dün şehrimize gelrn1f' -

Ay başından itib•~ı 
zifeye başlayacak 0 

eğitmenler, şimdili~~ 
köylerine gönderilol1 
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~~bedi Şefin ölü~ yıldönümü 
~ltt'~fı birinci sayfada) Türk matbuatı baş sayfa 
~ ıhtifal yapılacak, larını siyah çerçeve ıçıne 't 'ileri, mekt~pler, mat· alacaklar ve Atatürkün ha
'~"~ ~nkara radyosu ih- yat ve eserlerini canlandı 
~ lflırak edecektir. ran, ölümünün mucip oldu· 
Jt~den tatbik edilecek 1 ğu büyük teessürü ifade 
l ._ arn şudur: eden ve Kemalizm ilelebet 

tı. ffa_lkevlerinde: yaşıyacağı hakkında yazı-
11td Ş f Jar yazacaklardır. 

' 
1 e Atatürkün ölüm 

~ııi; saatine tesadüf eden 4 • Radyo: 
tı05d 939 cuma günü saat 10/11/939 Günü Türkiye 
•e ~ t bütün Halkevh i ıde radyosu sabah neşriyatında 
\ ~ itlkevi o!mıyan yerler- ı ajans haberlerinden sonra: 
~ ~tti merkezlerinde bir I «Aziz yurtdaşlar: 
~. il toplantısı yapılacak- Bugün Ebedi Şef Ata 
l türkün ölümünün ilk yıldö 
~ °l>lanılan yerin müna nümüdür. Türkiye radyosu 
\ b .. llıahalJine Atatürkün o gün bu büyük acı dolayı 
~ k•tü yoksa bir fotoğ- sile Milli Şef lnönünün bü
l,'ic Onacak ve bu köşe yük Türk milletine yaptığı 
\ f '-'e Parti bayraklarile beyannameyi okuyacak ve 

, }~ ıçeklerle süslenecek tir. milletin bu büyük elemine 
' O saatt~ vazifPdar kı kapılarak tazimPn susacak 

' ' Cak bir zat Atatürkün tır . ., 
'tiln, 0 saatte öldüğünü Bundan sonra radyo, inö 

ve • b' 'f d ·ı nünün beyannamesini oku-~ı, vecız ır ı a e ı e 
-,}atak hazır bulunanları yacaktır. 

.. "t b Öğle ve akşam neşriya-
' a eş dakika saygı 

b •sına davet edecektir. tında ise, yine yalnız ajans 
Qlı d haberlerlerini söyliyecek ve 
~t rı an sonra, bir hatip bunu müteakip: 
L.- 6tkün hayatı ve mem 
~tt · Saym yurtdaşlar; 
~-"1

1 \re milJet için yaptığı 
L"• h Bugün Ebedi Şef Ata
~ b· izmetler hakkında türkün ölümünün ilk yıldö
~ .. ıtabede buJunacak ve 
l.~<ılı nümüdür. Türkiye radyosu, 
~il rniiteakip Milli Şef Türk milletinin bu büyük 
'd6tıGn, Atatürkün hak- elemine kapılarak tazimen 
~' 21 11/938 de Tiirk susuyor... Sözile neşriyatını 
,~line neşrettiği beyan tatil edt:cektir Ve bugün 
t, eti okuna~ak toplantı- kü konuşmalar, muhtelif 

•on ·ı k . l' verı ece tır. ya hancı dillerle tekrarlana 
\dikPlantı bu suretle sona caktır. 
~ten sonra - varsa· Ata Radyo bugünkü sabah 
~ Gn heykeli veya büstü neşriyatının ihtifal kısmını 
1....-~ ttleydana top]uca gidi 9 zu S geçecek şekilde tan 
~ bir çelenk konacak zim edecektir. 

'~:rasime nihayet veri · 
"tar 

~ -11~kteplerde: 
~iit t.ns Ün mekteplerde saat 

~ıı. ~e talebe mektebin 
~~ 8•p bir salonunda top 
~ tak Ye aynı bir şekilde 
' dakika ayakta saygı 
~'-ltıtt~ı yapacak, müteaki
... ~tbır muallim tarafından 
~ ~rkün hayatı, mektep 
~~ tlıılJet için yaptığı büvük 
~t ~~tleri hakkınrıa kısa 
"uıı •tabede bulunacak ve 
'8,_ · Şef lnönünün beyan 
.~t. 
' •

1
• okunacak ve mera 

3 llıhayet verilecektir. 

1 -•atbuat: 
O/ı 1/9 .i9 Günü bütün 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Netriyat müdürü 

FUAT BiL'AL 

Yıllığı: 800, altı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adrea: Balıkesir TDrkdlli 

Türk-İngiliz-Fransız anlaşması 
bütün dünyada derin tesirler yaptı 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
mektedir. 

Övr; 
Türk ordusunun, hali ha· 

zırdaki orduların en başında 
olduğunu, şeflerinin değerini 

ı İı.ah ediyor. 
Epok: 
Bu anlaşmadan yeni bir 

ümid doğduğunu söylemek
tedir. 

Potiparizyen 
"Rus Türk müzakereleri 

talik edilmiş olmasına rağ
men Türk • Rus dostluğu 

nu devam ettirmek arzusun 
dadır. Ve bu muahede de 
Rusyaya karşı hiç bir şeı 
yoktu .,. 

Diye yazmaktadır. 
Star gazetesi: 
"Türk sadık bir dost ve 1 

kuvvetli bir muhasımdır. 
Harp meydanında Türklerle 
karşılaşmış olanlar onun ce 
saretine, tahammülüne hay
ran olurlar., Demektedir. 

Londra, 20 [Radyo] -
Parlamentolar ve siyasi mah 
fillerde Ankara anlaşması 

sevinçle karşılanmıştır. Bu 
mahfiller Türk İngiliz Fraa· 

sız anlaşmasının ne Almanyaya 
ve ne de ltalyaya karşı olmadı 
ğını yalnızca tedafüi mahi 
yette bulunduğunu tebarüz 
ettiriyorlar. 

Gazeteler Türkiyeden si 
tayişle bahsediyor "Türk· 

1 ler en sadık bir dosttur,. 
diyorlar. 

Taymis, mühim bir maka
le neşrederek Türk, İngiliz, 
Fransız anlaşmasının Akde 
niz muvazenesine yapacağı 
tesiri işaret etmektedir. 

Deyli Telgrafta bu anlaş 
manın Balkanlara yapacağı 
tesiri tedkik ediyor. 

Vaşington, 20 JRadyo} 
Burada Türk lngiliz- Fran-
sız anlaşması müttefiklerin 
en büyük sıyasi muvaffaki· 
yeti olarak kabul edilmek
tedir . 

Gazeteler Türkiyenin sa 
dakatinden ehemmiyetle bah-

Almanya Papenden 
izahat alacak. 

Ankasa, 20 [Radyo) 
Berlinden haber veriliyor: 
D. N. B. ajansı bildiriyor: 

Almanyamn Ankara Bü
yük Elçisi Fon Papenden iza · 
hat alınmak üzere çağrıl
.mıştır. 

Ankara, 20 [Radyo) -
Alman tebliği şarktaki ha· 
rekatın artık bitmiş olduğu 
nu haber vermektedir. 

Şimal memletleri bi
tarafhklannı devam 

ettirecekler 
Londra, 20 [ Radyo } 

18, 19 Teşrin günleri mi 
zakerelerde bu!Ünan şimal 
memleketleri konferansı dün 
akşam nihayet bulmuştur. 

Konferans önce beynel 
milel vaziyeti tetkik etmiş, 
hükümetlerinin evvelki gibi 
bitarafhklarını devam ettir· 
melerini kararlaştırmıştır. 

Bundan sonra İsveç, Nor 
veç, Danimarka ve Finlan
diya arasındaki temaslar • 
daha fazla sıklaştırılacaktır. 

Sovyetler Amerikaya 
marangoz stokları sat

mak istiyorlar. 
Vaşington, 20 [Radyo} -

Rusya, Birleşik Amerika 
cumhuriyetilerine 50 milyon 
dolar kıymetinde manganez 
stoklarını satmak teklifinde 
bulunmuştur. 

Yurdda zelzele 
Ankara, 20 IA.A.} 
Dün gece Ankara, istan

bul. İzmir, Bursa, Kütahya, 
İnegöl, İnönü. Orhangazi, 
Adapazarında zelzele olmuş· 
tur. 

setmekte, Türkiye siyaseti- ---
nin Balkanlar için çok mü-
himdir, demektedirler. -Bulgar kabinesi 

istifa etti. 
Ankara, 20 IA.A.J - Bul

gar kabinesi istifa et!Diştir. 

Kirahk değirmen 
Çift taşlı Meııdchure de 

ğirmeni bahçe, dutluk ve 
arazisile birlikte icara veri· 
lecektir. Taliplerin sahiple. 
rine müracaatları. 
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DOK T.O R 
KADRİ YETKİN 

DAHiLiYE MÜTEHASSISI 

Muayenehane: 
PAŞA CAMii KARŞISINDA 
IGNECI SOKAGI No: 2 

DOKTOR 
Fahriye Altaylı 

KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM 
BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Millfkuvvetler caddesi No: ~134 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL 

VE TEDA Vf EDER. 

Balıkesir Askerli~ 
Şubesinden: 

Bu güne kadar biç askerlik yapmam~t 3~ 
(dahil) 333 (dahil) doğumlu topçu . nakli~e,olOı 
tihkim, muhabere, bava, jandarma, de111ırY ,J· 
harp sanayii, tank, kimya, orman, süvari Si 

ları askere alınacaktır. Bu ıınıfların toplaatı ft' 
nli 23 teşrinevvel 939 pazartesi günüdür. ,ı 

Yoklama kaçağı bakaye olmayıp norlll _ 
olanların bedelleri 6l7 /10/939 cuma akpmın• ki 
dar alınacağı ilin olunur. __/ 

Bahkesir Askerlik Şubesin~en: . ~ 
Yedek subay hakkını haiz olupta yüksek ehb~ ~ 

Jiler 1/11/939 da yedek subay okulunda bulunm ~ 
sevk edileceklerinden nüfus cüzdanlarile ve iki fo "',I 
larile ellerindeki vesaik ile 27/10/939 akşamın• ~ 
şubeye müracaat etmeleri, etmiyenlerin cezalandll'll• 
n ilin olunur. / _____ _____,, 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeni~ 
1 - G6nen merkez iiçilncli okul pavyonunun 1 

,. inıaatı açık eksilimeye konulmuıtur. 

Balıkesir askeri satın alma komisyonundan: ~ .:: :D j=~=a k:f e~~~~ ~~;~l~U=~a ~ 
1 - Balıkelir birliklerinin ihtiyaçları olan qağıda keşif hillisa cedveli, Nafıa yapı itleri fenni ve ~ 

dna ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek maddeli kapalı ıartnamesi, Bayındırlık işleri genel ıartnameıi, e ;J 
urfla ekailtmeye konulmuıtur. şartnamea ive mukavele ömeji olup iıteyealer bu ' 

2 - Tahmin edilen bedelleri yine qağıda ·ve muvak- her giln Viliyet Daimi Enclimeninde görebilirler. ~ 
kat teminatlan gösterilmittir. 4 - Eksiltme 2/11/939 taribiae raılayan pe"'=' 

3 - Taliplerin bizalannda g6sterilen gin ve saatler- pnl saat on beşte Daimi Encllmen huzurunda yaf"" 
den bir saat evveline kadar kanunun 2-3 mad~esinde tından isteklilerin mezk6r eaclmeae mOracaatlarJ·~ 
ghterilen vesikalan ve muvakkat teminatlarını havi tek- 5 - Taliplerin bu ife aid 188.74 liralık m• 'I. 
lif mektuplarını Balıkesir atın alma komiayonuna makbuz teminatım Huauıi Mubuebe veznesine yabrdıkla~~ 
mukabili teslim etmeleri lüzumu ilin olunur. (Postada makbuz veya bu miktarda şayanı kabal banka ~ 
vaki gecikmeler muteber değildir.) ile ihaleden en az .ekiz glln ene) Balıkesir V ~ 
Muhammen Muvakkat Miktarı Cinci \ müracaatla alacaklan ehliyet vesikası ve ticaret r 1' 

bedeli: teminatı: kilo: ihalesi: Saat: vesikası ile birlikte yukanda yazılı gln ve uatte ti' 
8320, 00 624, 00 64, 000 Bulgur 2/11/939 11 de eactlmene mOracatlan ilin olunur. 

1 
'41.J 

· Perşembe 4 -~ 
9250, 693, 75 185, 000 Yulaf 3/11/939 16 da 1 - df/! 
10000, 00 750. 00 40, 000 Sığır eti ~~~~939 11 de Bahkesir Vilayet Daimi Encümenin 

Cuma 3 Senelik rüsumu J 
607, 50 27, 000 Pirinç 4/11/939 11 de Mevkü Hektar niabiyesi Muvakkat teminat• 8100, 00 

Cumartesi 1 Lira Lira 
Bunlara ait evsaf ve şartlar her giln komisyonda g6- Ayayergi 20 3000 225 

rülebilir. 4 - 1 337 Mandıra 25 1500 113 

Bahkesir askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Balıkesir birliklerini ihtiyaçları olan 10,5 ton zey

tin yağı açık eksiltmeye konulmuttur. 
'1 - Tahmin edilen bedeli 4725 lira ve muvakkat te· 

minatı 350 lira 50 kuruıtur. 
3 - ihale 2/11/939 perıembe gilnü ıaat 11 de Balı· 

kesir aabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şartlar her glin komisyonda gariile-

bilir. 
5 - Taliplerin belli belıeler ve muvakkat teminatla. 

rile birlikte komisyona mtıracaatları lllzumu ilin olunur. 
4-1-336 

B&y6k maymun 11 9000 675 . f 
Erdek kazası hududu dahilinde yukarıda mevkilet' il 

zıh iiç parça Granit tat ocatı iç sene miiddetle ;/. 
verilmek Ozere tS filo açık arbrmaya konulduğu /. 
talip mhar etmedltuıden 10 gla müddetle temeli~~ 
zayideaine devam olunarak 26/10/939 tarihine r8'..I 
perıembe giinl aaat 15 de V"diyet makamında •et"'t 
idi daimi encümen hmurunda ihalui yapılaca;ın~ JI 
teklileria 0/o 7 ,S teminat akçalanm YUDeye J•~ 
naa dair makbuz •eya banka mektuplarile mali cl'lf 
lannı gösterir ticaret odaaındaa tuclildi vesikalarilt 
likte enclmeni daimiye mllracaatlan ilin olaaar. _/ 

h•klatı yer: Türkdili matbaam-Bahk,I 


