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ALMAN KU ETLE1Ri· 
~AZt MÜHİM NOKTALARI -ELE -GEÇİRMEK . İÇİN MA
lfALLİ TAARRUZ HAREKETİNDE BULUNUYORLAR. . . 

----~~--~~--~--~~------········~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pransızlar Son Bir Taarruz Hareketinde Bir Çok Esir' Ve 
Son Sistem Makineli Tüfekler Ele Geçirdiler. ·. 

~- . . ... 
~ tıs, 25 Radyo! Cep- arruzlar yapmışlar, fakat R · · · 
'i(: ~Ülemadiyen yağmur muvaffak olamamışlardır. u ifil ~ö o ö ~ B©\ŞV~kD 1 a 
\b~aktadır . Sekiz günlük Görulüyor ki, Fransız ku · 

~i ~~h:;;:~:~t·: .. k~b:ı~ ~~ndd;~·~:k.~~:i:.ı. t:;:;_•rİ Avam Kamarasında beyanatta. bulunarak 
ı_;h başlamıştır. Fransız- Cephenin daha şarkında 
'~n yaptıkları bır taar- tam bir sükunet vardır. Yal-
d~ ea~eketinde Almanlar nız Alman hoparlörleri fa 
~l 8,1r ve pek çok son mo- aliyetlerile bu sükuneti boz

' lllıtralyöz '8hnmışhr. Bu maktadırlar. 
lt~'İyözlerin hmm iyetleri Paris, 25 [RydY,~ Ha 
~~ t edilmek üzere müte- vas hiltliyor: 
~iı:lar tarafından tedkik Cephenin muhtelif kıtala-
~l ektedir. rında yeniden başlıyan düş 

tt~ lt>anlar son günlerde, ma n faaliyeti Vandde şiid-
\ıf ~Sızlar tarafından alın· detli muharebelere sebebiyet 
~t._ Ulunan F orbahı ele ge~ vermiştir. 
~çin müteaddit ta (Sonu üçüncü sayfada) 

1'-giliz T ayareleri Hamburg Ve 
Berlin Üzerinde Uçtular. 

Hanıburg radyosu Ribentrobun nutkunu 
naklederken faaliyetini tatil etti. 

Türkiye - Fransa ve İngilteı e arasında 
imzalanan muahedenin çab:uk tasdik 

· edilmesini istemiştir. · · · 
~nkara, 25 (A.A.] -

İngiliı Başvekili Çeınberlayn 
avam kamarasında beyanat
ta Lulunarak, Tiirkiye Fran 
sa ve İngiltere arasında im 
zalanmış o1an muahedenin 

fevkalade şerait doiayı 

mümkün olduğu kadar 
çabuk tasdik edilmesi Hi 
zumunu bildirmiştir. 

Çemberlayn adet muci 
bince yabancı bir devletle 
yapılan bir muahedenin tas 
dikten 23 gün evvel Avam · 
Kamarasına biJdirilmiş ol 
ması lazım geldiğini hatır 

latmış bu sebepten bu mua 
bedenin derhal imza için 
krala a rzedeceğini ve tas 

B. ÇE 1HER! İ\ YN 
diknamelerin öniimüzdeki 
hafta Ankaraya · varması 
icab c:d ceğini ilave etmiştir ~~londra, 25 [Radyo! - relerinin gelmekte olduğu 

~~~ nezaretinden bildiril haberi aımınca aıerim işa AD~ .S\ n T~ lkt;a.. D ~a .!S\ ık 
0
• rl 

~t: retleri verilmiştir. Bu esna U U U (S1J ~il U \'g' IYJ~ il U 
•tt ·:n akşam f ngiliz taya da Alman hariciye naıırının 
~tttınden birkaçıHamburg Danzigde söylediği nutku Bnır 'V'IYl!nlalnl VcBjP>IYJlf'IYJU'illYI Ba'G::oırdı. 
~i ~tlin üzerinde muvaffa nakleden Hamburg radyosu Londra, 25 !RadyoJ 
~tli uçuşlar Y.apmışlardır. neşriyatını tatil etmek mec Bir Alman tahtelbabiri 4684 
~urgda, lngiliz taya- buriyetinde kalmıştır. tonluk Kostantin Hacı Pa· 
~ tarz adlı bir Yunan vapu 

f aydar Abat nizami Rus • Finlandiya mü- runu batırmıştır . Geminin 

t\~liz nezaretine 100 zakereleri. kaptanı fecir vaktı Alman 
denizaltısının t..arruıuna 

lllilyon lira verdi. Helsinki, 25 (RadyoJ uğradıklarını söylemiştir. De 
~ilk ] Moskova ile devam etmek nize atlamagw a muvaffak 

~· ara, 25 IA.A. 
'ildi t d te olan Finlandiya müzake· olan gemi mürettebatından 

ı s anın en büyük ev 
tlj_ relerinin uzun süreceği an iki kişi denizde öJmüttür. 
ıı., 01

•n Haydarabat niza ıa,ılmaktadır. On beş kişi bir İngiliz ge-

t\ İngiliz Hava nezareti Molotof yeni tekliflerini misi tarafından sağ salim 
l' tillt yüı milyon İngiliz Finlandiya murahhuıoa bil- kurtarılmış Mezun Mariıe ...... 

Vermiştir. dirmiştir. yerleştirilmişlerdir: 

, 

Casusluk 

Suçu ile bir Alman 
mühendisi müebbet 
küreye mahkum oldu 

Ankara, 25 !Radyo) -
Sarda casusluk suçu ile ya 
kalanan Pa'tşunik İ41minde 
ki bir Alman mühendisi mü
ebbet küreğe, iki Fransız da 
döl\ uz ve on senelik kürek 
cezasına mahl<um olmuşlar· 
dır. · · 
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I• ŞEHİR HAB-E-RL_E_R_İ -,. İngiliz heye" 
Frankoife ·-------------- . .. 

Feliketzedelere NAZiLLi PAMUK Aak:?,~~~)). 
D k d 500 k.. oyodun reisliğindck~ ~d 

üne a ar u- Üretme Çiftligıv . Müdürlügv ünün bir tngiliz heyeti du;... ~ .. ı· İ b d'ld' ritde Franko ile tut• sur ıra e erru e ı ı Pamuk Çiftçilerinden ricası mülakatta buıuaınut ~c-
Dikili ve havali felaket S b d" il"' 

ı.edelerine yardım için kuru- Akala pamuğu ekim böl 1 muk mahsulünün çekirde Ofya ele ıye 
lan komite faaliyetine de 1 geai bulunan Aydan, Deniz- ğinden aym zamanda ucuz ı· . . k nrl 
vam etmektedirler · li, Muğla, Antalya, İzmir, fiatla tohum tedarik edilmit ISlntn ar Ol .. J / 

Düne kadar, şehrimizde Manisa, Balıkesir, Bursa, olur. Hatta lüzumlu tobu Ankara, 25 (Ra~ 'fO 
beş viiz küsür lira teberru Çanakkale, Editne, Tekir- mun iki katanı tedarik et 

1 
Sofya belediye 19 ~.; 

olm~tur. Bu hayır sever 
1 
dağı, Kırklareli, İstanbul mek te daha ihtiyatla bir milyon leva tahsisat! .,, ' 

Yatandaşların isimlerini sı· Kütahya, Kocaeli, Bilecik, tedbir olur. ederek, maske alına~ 
f!llİle netredeği1• ı Eskitehir, Çorum ve Çankırı I NaziHi pamuk üretme çift· ı jınak yaptarmağı k 
• • vilayetlerindeki pamuk çift Jiği tarafından tohumu teb - tırmıtbr. • 'f 
lzmlr takımları gel dil edilecek bölgeler mevsi ti hi 

• çilerinin, tohumluk fidanlar minde bildirileceği cihetle ı Dikilide Şidde 1 il' • E f .• h' d seçip mahsullerini iyi pa bütün pamuk çiftçilerinin 
mıyor. SKIŞe lf a- mukıarından ayn orarak bur- hiç bir ,ayiaya inanmayarak zelzele oldU. / 

vet edildi. ! durmam~lar~a, t~humlukla - tohumluklarını şimdiden bir Ankara, 25 fRad,ol ~ 
. 1 rını muhıtlerındekı çırçır ev tarafta hazır bulundurmala • 8 D"kTd üÇ ~ 

Cu. m.hurıyet ~ayramm .. d• .. 1 · lerinin iyi pamuklarından rını ve ıslak olmayan ha•a 1 u gün 
1 11 

e ~ .. 
L G ı k K l b süren tiddetli bir ":_k 

~arımız enç 1 
•• u u ~' ı \imdiden tedarik etmeleri dar bir yerde muhafaza et · his olunmuştur. ~ yw-

bır maç yapmak ıçm İzmır lazımdır. Bu · suretle iyi ve melerini ehemmiyetle ta vıi 
bölgesine bir teklif yaptı 1 ilk toplama çekirdekli pa- ye ederiz 
;ını yazmııtak. 1 

tur. 

Dün öjrendiğimize ıöre . 1 
lzmirliler bu teklifi timdilik 1 

kabul edemiyeceklerini bil 
dirmişlerdir. 

Kulüp idare keyeti, bay- ı 
ramda muhakkak bir maç 
yapmak arzusunu gösterdi 
iinden Eskifebirin Demir 
apor kuJübl telle davet edil
miftir. 

Halk evinde 
Piyano ve şan ders

leri verilecek. 
Halkevi güzel sanatla~ şu 

besi tarafından ikinci teşri
nin birinden itibaren piyano 

ı Merkez İlk tedrisat 
kadrusunu yann neş. 

redeceğiz. 
İlk tedrisat kadrus;oun 

İsveç sahillerinde~
kı bir kontrol / 

Londra, 25 f Radyo) ifil 
İneç sahalarında 11~MI 
kontrol tatbik olDJI_..~ 
dır. Bu kontrol harp~ · 
leri tarafaodan ve biJf;.d'' 
na her vapur tara ,tlf 
tatbik olunmakta ve 
tırmalar yapılmaktadat· 

ve t•n dersleri verilecek-
tir. _ -----

kaza, nahiye ve köylerdeki 
öğretmenlere ait olankıımını 
dünkü sayımızda yazmıttık. 

Ders almak iıtiyeolerin Şehrimiz hk okul öğret
menlerinin de nakıl ve ta-. Halkevinde açılacak Halkevinde kaydına batlan-

mıttır. yiolerini yarın netredeceğiz. 

lisan kurslarının gün Ankara Radyomuzun Perdelerini ve para
ve saatleri. 

İkinci tetrinin ilk günü, neşriyatı lngiliz Rad· sını çalmışlar 
Halkevinde açılacağmı yaz yolarl tarafından Umurbey mahallesinde 
dıtımız lisan kurslarının gün Mehmedin evinde kira ile 
ve saatleri fiiyle teabit edil naklOIUndU oturan ismail kızı Nefiıeye 
mi,tit": ait sandıktan örme perde· 

Dün akşam Ankara Rad 
Almanca (A.) çarşamba yoau, ingiliz Radyosu ida- lerle 10 lira parayı ev sa 

Ü 1 · t 19 20 · · · .. · t hibinin kızı Leman tarafın-Ye cuma I' n en saa , reıının ncaıı uzerıoe, saa , v • • • 

Almanca fB.) cuma günü sa- 18,30 dan 18,50 ye kadar dan çalmcugı ıddıa ve şı-
at 20-21,30, Fransızca (A.) 1 buıuıi bir proğram tatbik j kayet olunduğundan tahki 
paı.artesi ve perıembe gün- etmİf ve bu proğram lngi 1 kata bqlanm11tır. 
)eri i9·20, Fransızca (8.) 1 liz Radyoları tarafından nak-
cuma uat 20-21,30, lngiliz j lolunmuştur. Radyomuzda Bayramda kimsesiz 
ce ( A.) ıah ve cuma günle- bu müddet zarfında halk 
ri saat 19-20~ İngilizce (8.\ tarkılan çalınmıştır. yavrular. 
aah ve perıembe günleri H k t t • 
Hat 19-20. a are e mış Meıut ye bahtiyar yay· 

ifietme memurlarından rularaoızın bayramlıklarını 

Bir tayin 
Şehrimiz liaesi mii&ik öi 

retmenliiiae Adana mual 
limleriaden bayan Müeyyet 
tayia olunmt1ftur. 

, Muatafanm serhotlukla, hazırlarken kimaeaiz yardı 
Dinkçiler maballeıinden bak-I ma muhtaç yavruları da ha 
kal ŞeYkete hakaret etti- tarlamanızı Çocuk Eıirıeme 
ii iddia edildiiinden suçlu l Kurumu sayıayla diler. 
yakalanarak adliyeye veril· 
mifttr. 

' 

-

Sabık J;ğ°ili; ha~ 
şefi serbest bıraırr-~ 

Ankara, 25 IRadY0v. 
f ngiltereye iltica edellfi Jff 
ciye nezareti Sabık Şe 
best bırakılm11tar. . ~ 

Bu zat Nazi s ıya '-'' 
muba~et ettiği için 
m11h / 

NESRIYA1': 

Yeni Adam . ,,, 
Yeni Adaman 252 net~, 

1 
yıaı dolgun bir şekilde dJ' 
tı Bu hafta Yeni ~~ 
lsmail Hakkı Balt~-ıf"· 
Selim Sırra, Suphi Nur~ ye· 
han Belge, Dr. Sadet_!ill ~ 
dat, Yunus Kazım, ~, 
Esen, Kemal Zeren, ;tJ' 
lah Ataç, Sefer A~ _1111, 
imzalı yazalar ve r~' 
muhtelif ilmi tefrikaJ~r, ff!. 
nat ve fikir laaberlen J
almlf bulunmaktadır~ 
ghel dergiyi biitiin o .f' 
rımıza hararetle ~-
ederiz. 
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Alman Hariciye Nazırı Dan- , .. _•••••-•ııııııı ııııı ıımıuııuıııı11ııı•ıı111~ 
zigte Bir Nutuk Söyledi. ı Dikili ve havalisi zelzele fela- i 

~ tansız gazeteleri; ''Fransız ~keri, Nazi 
1 ketzedelerine ·yardım listesi 

rejimi yıkılmadıkça silahını bırakmıya- 'le 
L!~ Kuruş 

caktır,, demektedir. 159 oo lcı Evvelki yekun 
~ndra, 25 !Radyo) - 1 AJ k 

1 
16 00 Ali Oıman Şayakçı Kumaşcı 

Fabrikatör ~bt n Hariciye Nazırı Fon man UVVet- I 10 00 Cemil Memişoğlu 
litt tıtrop nasyonal Soıya- J • 11 5 00 Salahaddin Baskan Türk pazarı 

matbaası ~1' P•rtiıiain Danziğ.de tef en 
"6 t~ batladıtının yıldö· (Baştarafı birinci sayfada) 
tt -~ tniinasebetiJe dün ge· Fransız Batkumandanlığı 1 

-.i '~Yaıi bir nutuk söyle- hiçbir kıymeti olmıyan bu 
~ttir. Hariciye Nazırı Dan ormanı tabliye ettirdikten 
~ 11 lrtık bir daha katiy sonra müdafaa noktai naz·a 
)\t- _Alınan yadan ayrılma- rından ehemmiyeti haiz ba
t~ r1~ı, Almanyanın bu ıı- ZI mevzileri elde bırakmış
" . hıç bir suçu olmadığı tır. Almanlar ise bu meYzi
~ 1 

tri sürdü ve bu aralık leri ele geçirmek üzere ha 
ttirtıı l ·· J d' k t · J d' F 'P c şun arı soy e ı: re e e geçmıt er tr. ranıız 

\ılioJonya bütün teklifle kumandanlığı bu kıymetli 
~..a tcd etti. Polonya aı· noktaları elden çıkarmak 
-~ .. · 
~ ı lopraklarımtza gir- istemediği için, buradaki ha· 
~b~ başladılar, Führer de rekat şiddetli muharebeler 1 

~ ~ ' mukabele emrini ver· halini almıt ve kumandan· 
& lığımız tarafından muntazam 

'll"d•n ıonra Hariciye bir taarru~a geçilmittir. 1 
~~~ rı J\lmanyanın, Akde· Dünkü Fransız tebliğinde de 
ı- ~e İtalya ile Uzak fark- bu hususta malumat Yeril 
\hil Japonya ile doıt ol· miştir. 
~ l'ıu aöyledi. Paris, 25 IRadyoJ - Bir 
~- ~İ'tlerle de dostlukla- Fransız sübayının neşrettiii 
"bit '~blcdiğini, Amerika ile bir yazıya göre, Almanlar 
L~ 1 tillfları bulunma· cesetlere mayin dökemekte 
~~ ~ •talattı. «Franıı:ı mil· dirler. Cesetlere dokunulur 'I 
\ I:' ~tp istemiyor, lngiltere dokunulmou mayinler pat 

1 ~):-11•1z hükumeti harp lamakta ve yakındakileri 
tı . I'~; d d' 
\~b e ı . öldürmektedir. 
ı ),;ntrop, İngilterinin Po· Paris, 25 f Radyol - Bu 
~ t ~ faranti vermek su 
°')~i bu devleti Alman sabahki resmi tebliğ: 
\dli lıt ıevk ettiğini ileri Cephede kqif kollarının 

h · faaliyetile topçu faaliyeti 
\.~1b • 
l"\ y'~lrop, bu kabil bir kaydolunmtıftur. 'ti• •ıtla hem kendisini, Paris, 25 [Radyo} - Ak I 
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Ali ArabacıoğJu 

Şükrü Kayalar - Ah 
met Saraçoğlu 
Şeref. Eğinli - Ahmet 
Çömez 
Ahmet Nuri Şanıvar 
Etref Erzaim 
Rifat Acar 
Hakkı Demircan 
Cemil Kabakçıoilu 
Mustafa Ôzkul 

Kantariye tüc· 
carı 

Çivici 

Mütabit 
Şekerci 
Elbiseci 
Kasap 
Kebabcı 

Manifaturacı 

Bakkal f Ana 
fartalarda 

Hüseyin Çamlılar Ekmekçi 
Yusuf Memişoğlu Manifaturacı 

Mustafa Askın Kunduracı 

Kemal Konyalıoğlu Kantariye tüccarı 
Mehmet Cumalı Çivici 
!ikinci defa] 
Süleyman Yumurtacı Mütahit 
Cemal Geydirici Elbiseci 
Emin Vedat Çatal· Avukat 
oğlu 

Kadri Albayrak 
Hilmi Çakır 
F abri Mengüc 
Seydi lııeker 
Avni Sağlıkçı 
Habib Es 

Tuhafiyeci 
Camcı 
Kiyi 
Şekerci 
Eczacı 

Müteahhit 
Süleyman Demirhisar Bakkal 
Adil Şahin iplikçi 
Ahmet Kucur Otelci 
İsmail Erçevik Elektrikci 

~ ~tı~ ntilletini aldatmıştır şamki resmi tebliğ: 
~it r•, 25 {Radyo! _ Son gece zarfında puıu- ..... 1111111111-
ll\ \'c F l · lar vuku bulmuştur. Vand 

i 

~ "ku rans•~ gazete erı ormanında bazı çarpışma Balıkesı·r zı·raat mu··du··rıu··g"'u··nden.· 
ı~ h• . nüshalarında Al- lar olmuştur. 
\"" "•ciye nazırı Ribent· Londra, 25 !Radyo} _ Mülğa Kepıüt ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe 
~ ~t~d tıutkile meşgul ol· Aıkeri mütehassıslar, garp yoncalık ve çayırlar 25-1 0939 tarihinden itibaren iki se 
~flı~t •rlc,r. Gazeteler bu cephesindeki sükunetin müt· ne müddet'e icara verileceiinde taliplerin ihale günü olan 
\, ~il ~lmanyanın müş- tefikler lehine olduğu ve 10· 11·939 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatlara ilin 
""'-ll\'kıde bulunduğunu sükunetinin İngiliz aıkerleri olunur. 
~" ııı gayet kolay ol· nin yetiştirilmesi huıuıunda 1----------------------

ttit ~•ııyorlar. büyük bir kazanç olduğunu Bufgar Krah mebusan meclisini feshetti 
\ ~\d •risien, nazi rejimi söylemektedirler. 
~ ~'ilı~kça Fransız aske- d k Ankara, 25 [A.A] Ye 1 Yeni Bulgar kabinesi bir 
~ ~ b Kayıp tas i name ni Bulgar kabinesi neşret- ' beyanname necrederek, bü ~ \t... •taı ırakmıyacatı T 

•·.,_h·"~•dır. Üıküp idadisinin son ıı· tiği beyannamede dahili ve ı kumetin takip edeceği da 
. ,'''ı nıfından 1328 sene~inde al harici sulh siyasetine de bili ve harici siyaseti izah 
~~ ı Cumhurreisi dığım tastiknamemi kaybet- vam edeceğini bildirmittir. etmittir. Yeni Bulgar büki-
~,..._ ~ti ziyaret etti. tim. Yenisini alacaiımdan Kral mebusaa mecliıini meti bitaraflıkta devam ecle-
tiıt' 2S [R,dyoj _ Cum- bilkmU olmadığı ilin olunur. fesb etmiştir. Yeni intihabat ceiini ve ıiyasetinio kolDfU· 
~ ~bröo Straaburga Sa•aıtepe Nahiye J 1 inci kinun ıonlarında lanna ademi tecavüz eaası 

'i"· "-naız aıkeri kuv- Müdürü Nermi ı yapılacaktır. na dayandığını ~ bildirmif 
1 tiyaret etmittir. Uran.el Londra, 25 fRadyoJ - tir. 

• 
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·r· ~~~~rfr+:~r+.lf.~~ Edremit sulh hukuk mahkemesinden: 
O Ü K T Q R ~ Edremidin Turhaobey ma- hallesiodc kiin y~nıinİ ;-;. 

~ ~ hallesinden Eşref karısı Ha· ğazah Osman yerınde ti•~' 
K A Q R İ Y E T K İ N ~ fize Son kaldının müddea lı Fatma ~esari -E~r:ı il' 

~ aleyhler Turhanbey mahal arkası Kıptı cephesı Y ~ 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI !+! ' lesinden lbrahim oğlu Ali mahdut iki oda bir ııı~t j~I 

~ ve Ömer 0 g-.u Mahmut ve ve biraz avlısı müşte~ı ~ 
PAŞA CAMiİ KARŞISINDA 

Muayenehane: İGNECİ SOKAGI No: 2 

~ .. 11. l' ytinhk 
rr~ Rıza karısı Fatma ve Halil yuz e 1 ıra ve ze e--

d d . ·· t ksiı,ı,ıı -~ 
" Bektaş sağır K. den İbra a e ım~ gore a . '·· aYer ~ kansı Emine ve Manisanın ÜÇ· yüz lira olup .;ve~e~,bif 

· olmadıgından bılrnpı _,.,. 
:lllllH~WrıA..."WWW":A..'K"A..',,J,,J!JA..."1.!K~!A.':t.1..."!A:!ıA:WEA'.:W!:.A.;'Dı: j hım karısı Ayşe ve halen ..,..-
" ~m~~l"f':::V:::V:IY.~;v;;:v"'..,,Y.moc~mırır;ı•r.1·"V".;WJ . b . . satılarak veraset ilalll ·)( if 

B 1 k • k " İ ı k • d 1 yerı ellı olmıyan Zeynebın b' h' d l 'tefrı a 1 eSlf 3S en Sa in 3 ma OffilSyOnUn an:r kocası İbrahim aleyhlerine ınce ı~se ar ara
9
_
39 

,,.uo"' 
taksimine 10/10 ,, ~• 1 - Balıkesir birliklerini ihtiyaçları olan 10,5 ton zey- açtığı morislerinden münte 

3 421 
k•rar ,.. 

tin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. kil camii vasat M. den kain 4 3 esas ve b j~ 
'l - Tahmin edilen bed~li 4725 lira ve muvakkat te bir ev ile Sinekboğazınd;\ yılı ilim!le kara~a ~d•'"'· 

minatı 350 lira 50 kuruştur. mış oldugundan hıss 11>" 
3 İhale 2/11/939 perşembe günü saat 11 de Balı bir kıta zeytinlikteki şuyu dan Zeynebin kocası . ti 

kesir satı,n alma komisyonunda Y,apılacaktır. un izalesi davasının icra kı- himin işbu ilanın n.e_Ş~•~' 
4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görüle- lınmakta olan muhakeme- rihinden itibaren ~ır(eıltıat' 

bilir. · sinde morislerinden münte zarfında mahkem~ .ka ·tıtl' 
5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla kil Edremidin Sinekboğazı müracaatla ilamını is;~•'' 

r ile birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. mevkiinde şarkan Fatma ve kanun yolları'!• .ıııu ~ 
4 1 336 müfrezi, garbı yol ve Ah- at etmesi işbu m_üddetedif' 

1 k k t 1 k 
. - -- .. d met usta, şimali Cemal ve fında müracaat ,. e~ırıtı., .. 

~ 1 esir as eri sa ın a ma omısyonun an: resesi, cenubu hali arazı ve takdirde hükmün . ı~ lı-
1 -· Balıkesir birlik1erinin ihtiyaçları olan aşağıda Adem usca ile mahdut yir- katiyet edeceği fıkraı "''J 

cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek maddesi kapalı mi yedi ağaç zeytinlik ile miye makamına kailll 
0 

'· zarfla eksiltmeye konulmuştur. Edremedin Camivasat ma- üzere ilan olunur~ · 
2 - Tahmin edilen bedelleri yine aşağıda ve muvak- , ... -M.11•1111•11•• 

kat teminatları gösterilmiştir. 1 . . 
3 Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve saatler- 115! K J R T A S J Y E C J: 

den bir saat evveline kadar kanunun 2-3 mad~esinde 
gösterilen vesikaları ve muvakkat teminatların ı havi tek· 
lif mektuplarını Balıkesir satın alma komisyonuna makbuz ı K A Q R İ LJ Z K U R .. 
mukabili teslim etmeleri Jüzumu ilan olunur. (Postada kl,. 
vaki gecikmeler muteber değildir. ) · 1 Paşacami caddesinde her tüttü . 
Muhammen Muvakkat Miktarı Cinci . tasiye levazımını olarak tedliıt 

bedeli: teminatı : kilo: ihalesi: Saat: UCUZ 

8320, 00 624, 00 64, 000 Bulgur 'l/11 /939 11 de edebilirsiniz. 

693, 75 185, ooo Yulaf ;,;'1%7ı~ 16 da l Mektep deftri - Kitap - Her çeşif kilğıtıar 9250, 

Cuma ·-l!lllll IOIH••••Mlfl 
750. 00 40, 000 Sığır eti 3 11 /939 11 de E . t o· kt'" , .. ., .. d 

cuma mnıye ıre or ugun en: ~ P" 
607, 50 27, 000 Pirinç 4/11/939 · 11 de Anafartalar Polis karakolunun tamiri için ~-~ 

10000, 00 

8100, 09 
Cumartesi lık havale geldiğinden tamire talip olanların şeraı ,-tır 

.ı.. Bunlara ait evsaf ve şartlar her gün komisyonda gö mak üzere Emniyet Müdüriyetin~e müteşekkil P' 
rülebilir. . 4 - 1 337 komisyonuna müracaatları ilan olunur. / 

-- - --------------
Devlet Demiryollan 3 ncü işletme Müdürlüğünden: . ~ı 

2490 sayılı Yeri, mikdar ve mu'hammen bedeli, muvakkat 'teminatı a,ağıda yanlı cedvelde gösterilen balast 
ıra tevfikan kapalı zarf usulö ile eksiltmeye konmuştur. • .f 

Eksiltme 31/10 939 salı günü saat 16 da Bahkeıirde İşletme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktat· t~ 
İıteklÜer eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlannı ~: r_, 

mdktuplill'ant havi zarfları 24'° sayılı kanonun 32 ve 33 ühcü maddelerintleki · tarifat veçhile hazırlayarak ih• 1,,,1 
olan 31/10/939 tarihinde saat on beşe kadar eksiltme komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmif .b~. 
ları lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve mukavele projeıini Balıkesirde 

Ocağın yeri: 
İzmir - Bandırma hattı 

Kilometresi: 
Y eniköy cİYarı 

258 - 268 

Cinsi: 
Yarmalardan 

küskü ile 

••= wı Wf&W •t*= 

İşletme yol baş müfettitliğinden parasız alabilirler· · .JJJ 
Bir metre Muhammen '-

ihale edilecek mikibının bedel ·~ 
mikdar mubam~en t~ta~ı le};ı' ~ 

metre mikap: bedeh: Lıra. 
41

,, 
5000 110 1<r. 5500 ~~ 

I" ~,,- ), ~ 
Baııldıtı yer: Türkdili matbaası-


