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ROM AVA 
•• 

Turk - Rus anlaşması 
imzalanmak üzeredir. 

----~------------------------········~--------~----------~------w • • 

SARAQOGLU iLE STALIN • MOLOTOF ARASIN· 
DAKİ GÖRÜŞMELER 4 SAAT SÜRDÜ. 

meye Sovyetler tarafından 

Sta!in, Potemkin de Kano 

Sovyetler Birliği büyük el· 

çi· i Ali Haydar Aktay işti-

zov ve Sovyetler BirJiğinin rak etmiştir. 

Roma, 2 1 Radyo! - Tür
kiye Hariciye Vekili Şükrü 

Saraçoğlu Stalin ve Mo-

Türkiye büyük elçisi Türki- ı Görüşme dört 

1 ye tarafında Türkiyenin fazla sürmüştür 

saatten l lotofla dört saat sür-en 

[Sonu üçüncü sayfada! 

Hitler dev et reisliğin· 
den çe i ecek ·mi? 

~iltj . 1 AC!ıye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
~ill tıkara, 2 IA.A.] - Tass 

:sı bildiriyor: 

Führer, Rayştağ nutkunda vazifesini Göringe 
devredeceğini, bundan böyle sanat ve edebiyat

la uğraşacağını bildirecekmiş. 
, l~t ~t birinciteş rinde Mo- Londra, 2 [Radyo] _ Ha 1 

\r~~i. ile Türkiye Hariciye \ vas ajansından: 
lifini açıklıyacak olan Hit· ı 
ler büyük Almanyayı ya-

fih·klı Saraçoğlu arasında Hitler Rayştağda yakın 
~ill - Sovyet müzakereleri- ' da vereceği nutukta muh 
t~h . bu günkü meselelerine temel ga yesini anlatacaktır. 
~lıksıs edilen bir görüşme Bu nutukta Fransa ve İn · 

Ua gelmiştir. Bu görüş- giltereye yapılan sulh tek-
~=-==-================:================== 1 

llirkiyesözü 
l'le sadıktır. 

~i'tLER eizZA T ALMANYA· 
: iE30LŞEVİKLEŞTİRiYOR. 

ı~ .. rt>tıdra, 2 {Radyo] Hit- • karı umumiyesinde infialden 
~ôt'l.tt sulh teklifi İ"giliz 1 başka bir şey uyandıramaz. 
ltt~\'~telerinin başmakale DeyJi Herald gazetesi de 
&~\tunu teşkil e-tmektedir. Hitler müttefiklere karşı 

~~r gazete Almanların ve mücadele için kendini çok 
~~ll~~~ın sulh teklifi cuma zayıf gördüğünden sulh is· 
d~._ .u Moskova anlaşmasın temektedir. Çeklerle, Polon-
diı-~tıhiraf etm~diği tak yahlar Nazi istipdadı altın 

bu teklif Ingiliz ef- (Sonu üçüncü sayfada ı 

1 HITLER 
ratmış olduğunu söyliyerek 

'

' vazifesini Göringe devret 1 

mek suretile devlet reisli 
ğinden çekileceğini, kendi
sini sanata ve edebiyata 
vereceğini söyliyecektir. 

Deyli Herald gazetesi bu 
desisenin ancak muvaffa
kiyetsizlikle neticel t!neceği
ni, ilk sulh hücumunun da
ha şimdiden kırıldığını yaz
makta ve şöyle d~mektedir: 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Büyük Millet Mecli
sinin. dünkü müza

kereleri. 
Ankara, 2 [Radyo! 

Büyük Millet Meclisi ltu 
gün Şemsettin Günaltayın 
riyasetinde toplanmıştır. 

Trabzon mebusluğuaa 
seçilen Şerifin intihap maz
batası okunmuş ve ke11diıi 
and içmiştir. 

Urfa mebusu Ali Saip 
Ursavaşın ölümüne aid Baş
vekalet tezkeresi o1uuı

muş, iki dakika sükut edil
mek suretile müteveffaaın 

(Sonu üçüncü sayfada) 
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temin edecektir. Mebuslanmızın ted
kikleri. 

Mebuslarımızdan Hayret
tin Karan ve Fahri Tirid
oğlu pazar günü Sındırgırya 
ve Biğadıca gitmişler, her 
iki yerde müntehiplerile gö 
rüştükten, mahalli ihtiyaçla 
rı tesbit ettikten sonra dün 
şehrimize gelmişlerdır. Bu 
arada mebuslar Kepsüde de 

İlkokullar dünden itibaren 
yeni ders yılma başlamışbr. 
Dün merkez başöğretmen
leri Kültür Direktörlüğünde 
toplanarak talebe ve sınıf 
vaziyetleri etrafında görüş

müşlerdir. Direktörlüğün ev
velce verdiği direktiflere gö· 
re bütün okullara mürflcaat 
eden çocuklar alınmış ve 

hiç bir çocuğun açıkta kal
masına rueydan verilmemiş
tir. Kayda bu ayın 15 ne 
kadar devam edilecektir. 1 

gidip dönmü~rdir. 

Parti ocak kongrele
ri baslad1. 

' 

' 6 Eylfıl ocak kongresi pa
zar günü a!~şamı Parti mer
kezi binasında yıllık toplan-

! tısını yapmıştır. 

1 Ocak idare heyetinin fa-

Diğer taraftan okulların 

kitapları da Maarif Veka- ı 
lctince tab edilerek bayilere 
gönderilmiştir. Yeni ders yı
lınm kitap listeleri okullara 
teblii olunmuştur. Bu yıl ilk 
okulların yalnız birinci sı

aıfiarmın alfabesile, dört ve 
l>eşinci sınıfların yurtbilgisi 
kitapları )ı!eçen seneki ki 
taplardan farklıdır. Binaen 
aleyh ilkokullara devam 
eden çocuklar bu kitaplar
dan başka diğer kitapları 

geçen seneki gibi arkadaş 
larmdan daha ucuz fia tla 
almak· suretile ihtiyaçlarını 

temin edebileceklerdir. Esa· 
sen Maarif Vekaleti de gön
derdiği 1bir tamimde talebe 

· nin eski kitaplardan i,tifa~ 
desi cihetine gidilerek ta

sarrufa riayet oluf!masmı bil
dirmiştir. 

-

aliyet raporu okunmuş ve 
ocağın yeni yıl büdcesi tan 
zim edilerek muhtelif dilek 
ler üzerinde faydalı görüş 

meler yapıldıktan sonra se
çimlere geçilmiştir. 

Nahiye kongresine Kemal 
Tanay ve Mehmet Doğanlar
lı; ocak idare heyetine de 
jffet Deniz, Kemal Tanay, 
Mehmet Şahit, Mehmet Do
ğanlarlı ve Mehmet Özgelen 
seçilmişlerdir. 

Bu gün de Dinkçiler ma
hallesi ocağı içtimaını ya· 
pacaktır. 

Bu ocak azasının bu gün 
saat 20 de Parti merkezine., 
gelmeleri icap etmektedir. - -Akşam Kız Sanat 

mektebi dün açıldı. Sucuk yapan bir ima. 
Akşam Kız Sanat mekte- lethane kapatıldı. 

bi dün açtlmıştır. Eğe mahallesinde sucuk-

s t 9 d 12 13 culuk yapan Cemilin ima 
aa an ye ve . . 

d 16 k d lt t letbanesı Beledıye doktorluğu 
en A ya a ar a .1 .saa 1 tarafından yapılan muayene 

amelı ders yapan ve ıkı se- 1 t' · d ki · ne ıcesın e sucu arın gayrı 

ne tedrisatı olan sanat mek- sıhhi bir şekilde yapıldığı 
tebini bitiren ilk mektep me- görüldüğünden Belediye en
uınu bayanlar enstitülerin cümeni kararile imalethane 
l:tirinci sınıfJarma alınacak- kapatılmıştır. 

!ardır. -
Mektepte şimdilik dikiş, Hakaret iddiası. 

nakış ve moda işleri göste- Aygören mahallesinden 
rilecektir. Mustafa isminde birisirin in-

Mektebe düne kadar 85 hisarlarda çalışan Ahmed 
bayan kaydolmuştur .. Kay. achndaki şahsa lisanen ba
tla devam edilmektedir. Sı- karet ettiği iddia ve şika 
mflar bayanların yatlarına yet olunduğundan tahkika 
göre, üç şubeye ayrılmıştır. ta baılanmıştır. 

Sonbahar at koşuları pazar 
günü yapıldı. · 

Bir koşuya dört, birine 3, diğer iki koşuY8 
da ancak iki hayvan iştirak etti. 

dıll 
birinciliği, Osmanın . ~{ ,e 
adlı doru atı ikincı~ıg dl 

Yüksek yarış ve islah en

cümeni tarafından tertip 
edilen sonbahar at koşuları 
pazar günü Koşualanında 

ve kalabalık bir seyirci 
önünde muvaffakiyetle ya· 
pılmıştır. 

Üç yaşında yerli yarım 
kan İngiliz erkek ve dişi 
hayvanlar koşusuna saat 14 
de başlandı. Buna üç bey 
gir iştirak ettirildi. 

1400 Metre mesafesi olan 
bu koşuda Vaganofun Fru- l 
Fru isminde dişi tayı bi-

1 

rinci, ikinciliği Arif Özerin 
Önkesi ve üçüncülüğü de 
Ömerin Avşarı kazandılar. 

İkinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaş

taki ve sene zarfında hiç 
koşu kazanmamış yarım 

Arap ve halis kan Arap at 
ve kısraklardan dört hay
van girdi. 

Bu koşu digerine nazaran 
daha zevkli başlaeiı. Bilhas
sa Şabanla, Saidin bindiği 
hayvanlar, daha ilk ÇJkışta 

birbirlerini geçmek için uğ
rafıyorlardı. Şabanın atı 
rakibini tam geçeceği sırada 
hayvanın ayağı tökeziyerek 
yere yuvarlandı. Muhakkak 
surette kazanacağı bu koşuyu 
talihsizlik yüzünden kaybetti. 
Neticede Saidin Aldevrişi 

Havranlılar Bürhani
yelilere seremoni 

yaptı. 
Bürhaniye (Hususi} 

939 - 940 Yılı bölg~ lik 
maçlarının ilk haftasının ilk 
maçı kazamızın ve Havra-

i nın Gençlik Kulfıpleri arasın
da yapılacaktı. 

Havranlılar tam saatinde 
sabaya geldikleri halde Bür
haniyeliler her nedense bu 
maça iştirak edemediler. 
Hakem Burhaniye aleyhine 
seremoni yaptırarak kendi
lerini galip ad etti. 

Azizin doru kısrair1 

üçüncülüğü kazandılar· . 

Üçüncü koşu handik•P·t, 
Bu koşuya, ikinci Y~1ijİ 

yere düşen Şabanın bıll ,ti• 
Seyyat adlı doru . 1,
ikinci koşunun birincisi 

0 

Saidin Devrişi çıktılat·baJı,; 
Seyirciler arasında le'' 

müşterekler çok hararet ve 
di. Atlar gezdiriliyor·· . .,de 
herkes Saidin atı üıet'' 0 
iddia ediyordu. Nihayet 
şu başladı. . 01,ıı 

'l600 Metre mesafes•.,bi' 
bu koşuda beygirler b• atii" 
lerini geçmek için b ,e 
kuvvetlerini sarf ediyor (Jıt 
biniciler de vaziyeti on• g 
idare ediyordu. ..,oi 

Son turda Şabanın b• ,, 
ği at bir ileri hamle .. ile,,,, 
kibinin önüne geçınege ,ıf 
vaffak oldu ve yavaş "'1ıt• 1 

açmağa bt~şladı. Son ."
0t>tf 

ya geldiği vakit Saidın ~ 
girini dört beş metre 1,, 
de bıraktığı görüldü. ve ~
liralık birinci mük af catl 

zandı. 

Dördüncü koşu: ~·· 
Buna dört ve daha yıJ ff 

rı ya,taki yerli yarın> k•~~ 
giliz at ve kısrakları işti f 
edecekti. Lakin fazla 

11'~ 
l d - . . -11" van o ma ıgı ıçın anv- q-· 

kısrak iştirak etmişti. ~lı , 
lar da Şabanın No~a. yıl 
kısraüı ile og· lu Mecıdıll ,,. 

o k•' maz adlı açık doru 

ğı idi. . "" 
Haba, oğlun kof~et' 

çok zevkli oldu. 3000 . ,O,' 
re gibi uzun mesa~ey• ~il' 
zel ve tam nizami bır tt:f. 
de bitiren bu iki baba ' :Iİ' . ·ocv 
rakiplerden Şaban biti 1' 
gı, diğeri de ikinciliğ~. l<;fltı 
narak 400 liralık ınulı 
aldılar. ett 

Koşular baştan oib•f fi 
I kadar zevkli, alik•Ja 
intizamlı geçti. 



Hitler Devlet Reisliğ!ndeq İtalyan-Alman görüş- Büyük Millet Meclisi-
mesinin tebliği: : nin dünkü müzaA 

a\~ 
çekilecek mi? 

.~:ittaf t birinci sayfada) 
l~ ll'ıanyanm Napolyonun 
'tı ~.blokasını ihyaya çalış 
bir ~0Yleniyor. Hitler böyle 
)l:ı..ttt. iştirak edip etmi
~~tı erıni muhtelif hükü-
~{~en istimzaç etmiştir. 

• •k Ç•ka ile Hollanda yeni 
ı,J~ ~l'lllar yaparak Alman 

',.. Cevap vermiştir. 
j ~~d . 
tt~ ra, 2 IA.A.] - Ingil-
ı,~1 talı yirmi ve yirmi bir 

~ fldaki gençleri silah al
b~ı.. davet eden bir emir""le • 
&ır 1 1lııalamıştır. 

'·& . eınirname ile iki yüz · 
h llın k. . k l' v v 

·~ ışı as er ıge çag-
~:Hır, 

~~:h, 2 [A.A.J - Le
''tıt~· liariciye Nazırı Sov
t~i\ ltı. daveti üzerine Mos-
~/a gitmektedir. 

b, ~~ıra siyasi ve iktisadi 
!tıı eyet de refakat etmek-r. 
ı. nttJj •. 
ıı'ri . '1, 2 I A.A.) - Italya 
~.~ cıye Nazın Kont Ciano 
t~ i}'a.~ın daveti üzerine 
!tr~ e~.lıne gitmiş, Hitlerle 
' • ~ll'ıuş ve bu 'gün Roma· 
'1ıırek t .. ' e etmışhr. 

~t tltldra, 2 [A.A.]- Hava 
~t sekiı ağır kruvazörden 
t tıttı 
~~k Z destroyerden mü-
l ~ tp bir Amerikan filo-

~:rı tahaşşüt etmekte ol -
~~ haberi Tokyoda heye

" 
11Yandırmıştır. 

~ i\lı· 
~~" ... •rı, 2 [A.A.] - Hava 
~b etlerine mensup on altı 
~~CtYdan ve mütehassıslar
~\>~ l'llürekkep bir teknik 
~~et heyeti yardım • an 
~~ .. ~sının tatbikatını hazır
t lllı. Üzere Estonyaya 
~ 1Hir. 

~ı..:~kenhağ, 2 [A.A.]- Da
~~ıa at tevkif edilen va 
'~ ~:tı. serbest bırakılma 
I , tnanyadan istemiştir. 
I ij~oblldra., 2 (A.A.J - İngiliz 
~~ ~tat Nazareti dün .Zig- 1 

~ ke ~th üzerine beş lngi 
~ltııa. Şıf tayaresile on beş 
~yl!ıtı. tayaresi arasında 
~· tlıç: b· d'(}~ ır ha va muharebesi 
~~i" ;.~~: üç İngitiz tayare
~~~1:1\· llşurüldüğüoü, bir ta-
~ IQ da. . • 
"l'q·ı .... yere ınmege mec 

~·kşa1f~iğini, beşincisinin d~ 
l tı~~ .... ~ yaparak gerı 
llJır t ~unu, Almanlardan da 

ahrenin düştüğünü, di- ı 

ğer bir tayarenin de yere 
indiğini, diğer Alman taya· 
relerinin de geri döndü
ğünü bildirmektedir. 

Türkiye sözüne 
sadıktır. 

(Baş tarafı birinci sayfada) 
da bulunduğu müddetce 
sulh olmıyacaktır. Çünkü 
demokrasiler sözlerinin kıy· 
metini çok iyi bilir. Demok
rasiler, Hitlerizmin yırtıcı 

bir kudret olduğuna kani
dirler. Polon yada kan yüz
dükce, Çekoslovakya zincir 
bent oldukça sulha imkan , 
yoktur. 

Paı-is, 2 {Radyol - Eksel
siyor gazetesi yazıyor: 

Almanyanın niyetleri dün 
akşam Kont Cianoya bildi 
rilmiştir. 

Beri inde Ciano görüşme
leri olurken Moskova da 
Şükrü Saraçoğlu görüşme 
perdeleri açılıyor. Roman-
ya Türk Hariciye Vekilini 
karşılamağa hazırlanıyor. 

Bulgar murahhası Mosko 
vada bulunuyor. Nihayet 
Londra Türk heyetinin Lon 
draya vardığını bildiriyor. 
İşte hadiseler bunlardır. 

Diğer bir gazete de Tür
kiyenin daima sözüne sadık 
K:alacağına işaret etmekte
dir. 

Tebliğin sathi bir şekilde 

olduğu anlaşılıyor. 
Berlin, 2 [Radyo] - İtal

ya Hariciye Nazırı Kont 
Cianonun Berlinden hare
ketinden sonra bir tebliğ 
neşredilmiştir. 

Bu tebliğde Nazırın Al
manyanın daveti üzerine zi

yareti tamamladığı bildiril
mekte ve mumaileyhi teşyi 

eden zevatın isimleri zikre
dilmemektedir. Ciano ile 

Ribentrobun hararetle veda 
ettiği kaydedilmekte, iki Na-
zırın öğleden evvel de görüş
dükleri kaydedilmektedir. 

Yunanistanda zengin
lerin vereceği yeni 

bir vergi. 
Atina, 2 [Radyo] Lüks 

eşya üzerine resim konması 

hakkında beyanatta bulunan 
Başvekil General Metaksas 

beynelmilel vaziyet dolayi
sile bu resmin yalnız zen-

ginleri alakadar ettiğini, 

fevkalade kar temin eden 
lerin bu karlardan bir kıs
mını hükumete devretme
sinin lazım geldiğini, evve
la zenginlerden yardım is
tenmesinin doğru olduğunu 

kereleri. 
(Baş tarafı birinci sayfada) 

hatırası taziz edilmiş ve 
ruznameye geçilmiştir. Di
vanı Muhasebatca hazırla

nan üç aylık raporun meri 
yet ve şumiilü hakkında Sırrı 
Day ı Trabzon) ve Refik İn
ce (Manisa) söz almışlardır. 

Bilahere arazi vergisi ka
nununa bir fıkra ilave edil
mesine, yaloız bir yıl için 
hariçten gümrüksüz anagon 
getirilmesine, mazbut vakıf 
lara aid akarların tamirine 
aid kanun layihalarınm ikin
ci müzakereleri yapılmış ve 
kabul eöilnıiştir. 

Mütehas .. ıs tabiplerin, 
kimyagerlerin harçlarına aid 
kanunun birinci müzakesi 
yapılmış ve celseye gelecek 
pazartesi günü toplanmak 
üzere son verilmiştir. 

Romanya ya 
•• gore 

(Baştarafı birinci sayfada) 
bir konuşma yapmıştır. Bu 
konuşma neticesinde Türk
Rus anlaşmasımn iki taraf
ca esas üzerinde mutabakat 
hasıl olmuştur. Saraçoğlu 

yeni Rus Türk paktını im
zaladıktan sonra yarın lbu 
gün] yahut çarşamba günü 
hareket edecektir. 

Bir başka gazete de şöyle 
diyor: 

Hitler, bizzat Almanyayı 

bolşevikleştirmekten gayri 
Polonyanın yarısını, Baltık ! 1 

devletlerini Rusyaya bı
rakıyor. Eğer beraberinde 
Mussoliniyi de yürütebilirse 
çok hayret edilir. 

söylemiştir. 

! Yeni Pol.--on-ya hüku
metini Amerika tanı

Bütün memleketlerle iyi 
münasebetlere devam arzu
sunu güden Türkiyenin Rus
ya ile anlaşması İngiltere 
ile Fransa arasında olan ko
nuşmaları ber taraf etme 
mektedir. 

İsveç gemisini Alman 
tayaresi durdurdu. 
1stokholm, 2 ( Radyo -J -

Sellüloz nakletmekte olan bir 
İsveç vapuru tevkif edilmiş
tir. Diğer bir İsveç vapuru da 
İsveç kara sularında bir 
Alman tayaresi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

yacak. 
Vaşington, 2 [Radyo] 

Amerika hükumeti Pariste 
teşekkül eden Polonya hü· derpiş edilecek hükumetin 
kfımetinin, bunda nevvelki Amerika tarafından tanın
hükfımetin halefi nazarile 
bakmakta olduğundan yeni· 

1 

den tanınmasına lüzum ol
madığı söylenmektedir. 

ması gibi nazik bir mesele 
ortaya çıkarılmaktadır. 

Amerika yeni Çek hüku
metine dair .henüz bir karar 
ittihaz etmemiştir. 1 Paris hükümetince teşkili • 

Ballkesir Askeri Satın Alma 
Tayare geminin evvela 

1 

şarka, sonra cenubi şarka 1 Kor ihtiyacı için 14 ton 
Komisyonundan: 

sade yağı pazarlıkla sa- -
gitmesi emrini vermiş ise de 
karşıdan bir isveç tayaresi 
geldiğini görünce uzaklaş-

mıştır. 

tın alınacaktır. 
2 Taliplerin 7/10/939 cumartesi günü saat 10 da 

satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 
2 - 1 - 318 

• 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

ıl Balkan oyunlannda 
iyi netice aldık. 

Atina, 2 - Onuncu Bal· 

~ı 

Polonyada harek8 

bitti. 
1 Açık eksiltmeye konulup on gün temditli 11/9/- kan oyunları bu gün Atina 

1939 pazartesi günü ihale edilecek olan Balıkesir ve Ban- da büyük merasimle açıl
dırma merkez okullarına alınacak 50 ton ve beher tonu- · mıştır. Müsabaka neticeleri: 
nun muhammen bedeli 30 lira olan sömikok kömürüne ta- 100Metre: Muzaffer(ll.Sı 
lip zuhur etmediğinden 12/10/1939 tarihine rastlıyan per- birinci, Melih dördüncü. 

1 ~ 
Berlin, 2 (Radyo) ~,rf" 

Alman kıtaatı dün 

vaya girmiştir. ,JP' 
Polonyalıların son :--

vemet noktaları da te 

şembe günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi için bir ay uza- 800 Metre: Yunan 'l da 

tılmıştır. kika birinci, Rıza Maksud 

muştur. 

2 İhale muayyen gün ve saatte Vilayet maka- 4 ncü. 
mında müteşekkil Encümeni Daimi huzurunda yapılacağın- TORKDll.J 

Yüksek atlama: Yunan dan isteklilerin muvakkat teminatı olan 112 lira 50 kuruş 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile Dai- l.80 (birinci), Pulad 1.80 

,te 
Günlük siyasi gaı 

mi Encümüne müracaatları ilan olunur. (ikinci). 
. bds 

4 - 1 - 300 

Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde hu

dutları şartnamede yazılı Kocamazılı devlPt ormanından 
1007 kental 50 kilo meşe enkaz odunu altı ay zarfında 
ormandan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıştrı. 

2 - Artırma 16/10•939 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 
kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 6 lira 5 kuruştur. 
5 Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu 

vakkat altıncı maddesine göre Balıkesir odun ihtiyacını 
karşılamak üzere satışa çıkarılmıştır. 

6 - Taliplerin mukaveleyi ve şartnameyi görmek üze 
Orman Müdürlüğüne müracatları ilan olunur. 

4 1 - 313 

Beden Terbiyesi Balıkesir 
Bölgesi Başkanlığından: 

1 - Atatürk parkında yaptırılacak spor sahası fut
bol kısmının tesviyei türabiyesine aid iş açık eksiltmeye 
konulmuftur. 

2 - i şin keşif bedeli 3200 lira 67 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evrak: 
Projeler, keşif hulasası, eksiltme şartnamesi ve mu

kavele örneklerinden ibaret olup istekliler mezkur evrakı 
her gün spor bölgesinde görebilirle r. 

4 - Eksiltme 13/10/939 tarihine rastlıyan cuma gü
nü saat 15 de mezkôr bölgede teşekkül edecek eksiltme 
komsiyonu huzurunda yapılacaktır 

S İsteklilerin bu işe aid 240 lira 5 kurutluk muvak-
kat teminatını bölge veznesine yatırdığına dair makbuz ve
ya bu miktar şayanı kabul banka :nektubunu ve ihaleden 
en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alacakları ehliyet 
ve ticaret odası vesikalarını hamilen yukarıda yazılı gin 
ve saatte eksiltme komsiyonu reisliğine müracaatları ilin 
olunur. 

4 - 1 - 314 

Gülle atma: Yunan birin-
ci, Ateş ibrahim 4 ncü. 

10.000 Metre: Yunan bi 
rinci, Mustafa ikinci. 

4 X 400 Bayrak Yunan 
birinci, Türkiye ikinci. 

Puvan neticesi şudur: Yu
nanistan 25, •Türkiye 14, 
Yugoslavya 13 puvan. 

Müsabakalara cumartesi 
1 ve pazar günleri de devam 

edilecektir - -
Garp cephesi sakin 

geçti. 
Londra, 2 [Radyo] 

Garp cephesinde gece nis 
beten sakin geçmiştir. Muh-

Sahibi : Balıkesır rne 
HAYRETTİN KAR~H 

N . ··diltÜ 
eşrıyat mu 

FUAT BiL'AL 

- -
Yıllığı: 800, altı aylıi'1 

~~ 

"'' Sayısı ( 3) kuruşt 
-

Adre.~: Balıkesir rı7r 

I•' f telif yerlerde baskıP ~,/ 
pılmış ve tuzaklar 

muştur. 

,-······~-ı~ .. - . i KIRTASiYECi 

1 KADRİ UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü W'" 

'ıt 
ucuz olarak tell'

1 
tasiye levazımını 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Balıkesir Belediye reisliğinden: ı 
Elektrik tesisatımız için 400 kilo üstüpi 150 t:;.. f 

zot 5-6 ton silindir yağı 1800 - '.lOOO kilo kompre .,.1 
ğı alınacağından 22-9-939 tarihinden itibaren ekti 
çıkarılmıştır. . ~ 

ihalesi 6-10-939 tarihinde belediye encümeoıode ~ 
lacaktır. Mazotun muhammen bedeli tonu 75 lira, f e' 
yağı tonu 250 lira, kompresör yağı tonu 300 lir• ;e.J 
kilo üstüpi bedeli 50 liradır. Kanuni dipozitonuo 
yeye verilmesi lazımdır. .,el 

Taliplerin ve fazla malumat almak istiyenlerİD 
yeye müracaatları ilin olunur. 1 ~ 

4-1~ 
Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-B•lılct 


